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تصدير

أصدرت  وزارة الثقافة والشباب  فـي العام ١٩٨١ الطبعة األوىل من "معلمة الرتاث األردني" 

للباحث روكس بن زائد العزيزي  . ويأتي  إصدار هذه الطبعة اجلديدة وفاء لذكرى مؤلفها الراحل، 

الرتاث األردني  فـي مناشط احلياة املختلفة ، وهو تراث وافر جدير  الذي نذر جهده لتوثيق 

باالهتمام والتدوين ، ملا يكشفه من جوانب رمبا ختفى على األجيال اجلديدة اليت أخذت بالتفاعل 

مع حياة خمتلفة ،  فـي عصر جديد . وقد اعتمدنا  فـي هذه الطبعة اجلديدة على ما ورد  فـي 

الطبعة السابقة .

وقد اجتهدنا  فـي أن تكون هذه الطبعة ُخلواً من العثرات اليت اكتنفت ظروف صدور الطبعة 

السابقة ، اليت جاءت مثقلة ببعض التكرارات ، إْن  فـي اجلزء الواحد أو اليت طالت بقية األجزاء 

اخلمسة ، فعلى سبيل املثال تكررت مقدمة اجلزء األول  فـي األجزاء كافة ، فضًال عما تكرر من 

مسارد وملحقاٍت  فـي هنايات بعض الفصول واألبواب واألقسام  ، مل يكن هلا ضرورة أو حاجة ، 

ناهيك عما ورد من تقريظ يتعلق باملعلمة لكّتاب عرب وأردنيني ، تكررت  فـي األجزاء اخلمسة ، أو 

من حنو إيراد قصائد شعرية أو مقاالت تتعلق بالرتاث الشعيب ال تتصل باحلياة األردنية من قريب 

أو بعيد، أو غري ذلك مما أثقل املعلمة مبا كانت  فـي غنى عنه .
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وملّا كان املؤلف قد حرص على ضبط األلفاظ  واألمثال واحلكايات األردنية ، سعياً منه إىل 

حتقيق املطابقة بني املنطوق واملكتوب  فـي اللهجة األردنية ، فقد أبقينا على ذلك كله مضبوطاً 

وفق منهجية املؤلف ، لكننا حترينا أن يكون الضبط  فـي مكانه الصحيح ؛ إذ إنَّ كثرياً من احلركات 

اإلعرابية وعالمات الضبط  مل تكن  فـي مكاهنا الصحيح فأحدثت التباساً لدى القارئ ولدى 

الباحثني املعنيني بالرتاث . ورّشدنا من عالمات الرتقيم غري الضرورية ، وأعدنا ضبطها مبا يتوافق 

مع هنايات اجلمل ، وضبطنا بالشكل ما حيتاج إىل ضبط ، ليتيّسر للقارىء االطالع  على النصوص 

دون أي لبس أو غموض .

   وسيجد القارئ أننا قد أحلقنا بعض الفصول بالفصول اليت تليها ؛ إذ مل يكن من داٍع 

للفصل الذي انتهجه املؤلف . وجعلنا اهلوامش  فـي الصفحة  اخلاصة هبا بعد أن كانت   فـي هناية 

اجلزء، وخباصة  فـي اجلزء اخلاص باحلكايات ، مما ييسر على القارئ فرصة التواصل املباشر 

مع النص. و فـي هذا السياق وجدنا هوامش وتعليقات على أشياء مل تكن  فـي النص ، فأخرجنا 

القارئ من ارتباكه حبذفها . ولن خيفى على القارئ - وخباصة من اطلع على الطبعة األوىل - أننا 

قد نقلنا بعض املوضوعات من جزء وأحلقناها جبزء آخر ، لتكون موضوعات كل جزء  فـي نسق 

واحد . 

ويأتي إصدار هذه الطبعة اجلديدة من املعلمة عرفاناً من وزارة الثقافة جبهود الرواد الكبار 

ومنجزهم الثقافـي ، الذي يُعدُّ لبنة رئيسة  فـي صرح الثقافة الوطنية. ومن حسن الطالع أن 

يتزامن صدور هذه املعلمة مبناسبة اختيار مدينة مادبا ، مدينًة للثقافة األردنية ، وهي املدينة اليت 

احتضنت مؤلفها  فـي مولده ونشأته.

وزارة الثقافة
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صل األولالفصل األولالفصل األول

مدخل! •

م يف اكان الشعر ديوان العرب قديامً، وظل هو ديواهنم يف اكان الشعر ديوان العرب قديامً، وظل هو ديواهنم يف الديار األردنية، وهو الوسيلة للتعبري عن 
دهم يف غزواهتم التي نشأت يف أول أمرها لد جمدهم يف غزواهتم التي نشأت يف أول أمرها لد جمدهم يف غزواهتم التي نشأت يف أول أمرها من أجل املاء  لد جمآماهلم وآالمهم، عنوان مفاخرهم، خملد جمآماهلم وآالمهم، عنوان مفاخرهم، خم
واملرعى، ومن أجل (سداد الثأر) كام كانوا يقولون، ثم حتولت خدمة ألغراض األمراء السياسية 

ها. ها.ة واليمنية، التي عمّ البالد رشّ ها.ة واليمنية، التي عمّ البالد رشّ بالد رشّ ة واليمنية، التي عمّ الوأشهر تلك التحوالت، ورشها فتنة القيسيَّة واليمنية، التي عمّ الوأشهر تلك التحوالت، ورشها فتنة القيسيَّ

دهم:مة الشاعر والشعر عندهم:مة الشاعر والشعر عندهم: مة الشاعر والشعر عنقيمة الشاعر والشعر عنقي •

قبيلة يف  قبيلة وخيفض  يرفع  الشعر  البيت من  كان  عالية، وكام  قيم  األرادنة  للشعر عند  كان 
اجلاهلية، ويف صدر اإلسالم، ظل هذا أثره يف الديار األردنية، وال سيام إذا قاله ذو مكانة ـ قد تثور 

جاء.هجاء.هجاء. هحرب من أجل بيت شعر للهحرب من أجل بيت شعر لل

أصناف الشعراء: •

يه املدافع عن رشف العشرية.اعر الزعيم، أو الوجيه املدافع عن رشف العشرية.اعر الزعيم، أو الوجيه املدافع عن رشف العشرية. اعر الزعيم، أو الوجأ. الشاعر الزعيم، أو الوجأ. الش

ص بالثناء عىل زعامء معيّنني. ب. شاعر الشيوخ، ـ املتخصّ

ب، ليس متخصصاً بأحد. ب، ليس متخصصاً بأحد.جـ. شاعر أجاويد متكسّ ً بأحد.جـ. شاعر أجاويد متكسّ

ا الشاعر الزعيم، فمثل املرحوم (نمر العدوان) وقد ذكرنا له ثالث حكايات يف اجلزء الثاين  أمّ
ة). مَ لَ من هذه (املَعْ
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ومن الشعراء الوجهاء:

أ. سامل القنصل من (مادبا) من عشرية العزيزات.

ب. سالمة الغيشان (من مادبا) من عشرية العزيزات.

الح الشاهني من عشرية االغنامت. ت. سامل الفَ

ج. عبد اهللا اللوزي من عشرية اللوزيني.

ح. عبد اهللا العكشة من عشرية العكشة يف الكرك.

خ. عيسى احلامرنة من الكرادشة.

وغريهم من الذين حاولنا أن نحصل عىل ترامجهم، وأشعارهم من ذوهيم، فبخلوا علينا هبا 
ونحن نريد ختليدهم، ولعل هلم عذرهم، أو رأهيم، فال نلومهم! «لكنهم هم اخلارسون».

أما شعراء الشيوخ فهم الذين كانوا يمدحون الزعامء وينالون عطاءهم، وكان العطاء يتفاوت 
يُعطي  كان  من  الزعامء  فمن  ونفسيته.  ثرائه،  ودرجة  الزعيم  منزلة  بحسب  وزعيم،  زعيم  بني 
اً ـ صاحب أغنام ـ فيعطي بعض املعز، أو النعاج، وإن كان من  الناقة، أو العباءة، وإذا كان شاويَّ
أصحاب الفالحة ، وهب* للشاعر ما يكفيه هو وأرسته لسنة من احلبوب. ويسمون تلك اهلبات: 
«إفالن له عىل افالن رشهة!..» أي هو طامع يف هبة منه.  الرشهات، الواحدة رشهة فيقولون : ـ
م). وقد  (ألربَ الشاعر  البادية  (العاموي) ومن شعراء  الكرك  الشعراء، شاعر  ومن مشاهر هؤالء 
مل الشاعر بسبب ظروف طارئة فيبدي أمله كام فعل (العاموي) يوم مل حيسب حسابه مع ضيوف  هيُ

اجلاللة ، فقال: ـ
بابَـــــــة ويــــــــن راحَ (العاموي) ؟ «عنــــد الرِّ

مـاوي) وال شيــن!» ندَ اللَّحــمَ ما فيه (اعْ إوْ عِ
أي عند تسلية الضيوف، يسألون عن (العاموي) لكي جير الربابة، لكن إذا جاء الطعام، وقدم 

يَّة، كام يقولون. زِ (*) الفرق بني اهلبة واهلدية، أن اهلبة، هدية ال يتوقع منها مكافأة، أما اهلدية فلها جَ
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اللحم فال يذكرون (العاموي) وال يفطنون ألمر خيصه.
الشعراء  هؤالء  أحد  ذلك  إىل  أشار  وقد  بأحد  متخصصني  ليسوا  فهم  األجاويد  شعراء  أما 

واسمه (إعويس) من (الكرك) قال يمدح املؤلف، بقصيدة:
انميـــــن الغَ نطلـــــــب  أو  قِصيـــــــد  «هذا 

نلقاه!» د  اجلـــــــوْ نِطلَبَ  م،  طاهُ عِ ر  إندوَّ

الثناء  تكسبه  أفعاالً  يفعل  الذي  ـ وهو  غانم  ـ مجع  (الغانمني)  به  نمدح  املعنى:، هذا شعرنا 
الطيب، ألنه جامع يف شخصية كل عنارص اخلري من  كرم وشجاعة ونجدة ووفاء وحمافظة عىل 

اجلار والبعد عن اخلنا، وغري هذه من املحامد والفضائل.

وسنذكر بحول اهللا ترمجة موجزة لبعض هؤالء الشعراء، مع أنموذجات من شعرهم املصور 
لَتْ عليهم تلك األشعار. وغايتنا أن نبقي ملن جييء بعدنا صورة  الجتاهاهتم، وللظروف التي أمْ
متكاملة عن حياة القوم يوم نظمت أشعارهم. ألن هذه األشعار ـ يف اعتقادنا ـ هي من أصدق 
بامدبا  فنبدأ  ثنِّ بمن حتب».  ثم  بنفسك  «ابدأ  القائلة:  باحلكمة  التاريخ االجتامعي، وعمالً  ألوان 
وإن كان حبنا لألردن ولألرادنة ال يعرف تفريقاً، وال متييزاً ـ حتى الذين أساءوا إيلّ أعظم اإلساءة 

أحسُّ بأين أ حبهم، وأشفق عليهم»، فابدأ، بالشاعر املبدع: سامل القنصل.

هو سامل بن صالح بن يوسف ابن صالح بن خليل بن صالح بن برهم بن موسى العزيزات.

عشرية؛ أي عشرية ينتسب أفراكانت كل أرسة من العشرية؛ أي عشرية ينتسب أفراكانت كل أرسة من العشرية؛ أي عشرية ينتسب أفرادها إىل عشريهتم، أما اليوم فقد انفردت كل أرسة باسم   (*)
خاص، فلم يعد االنتامء إىل العشرية مألوفاً (العزيزي).
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ر سامل القنصلالشاعر سامل القنصلالشاعر سامل القنصل

القنصل) يف الكرك سنة ١٨٧١. وتويف بامدبا سنة ١٩٤٥ . كانت أرسته  ولد املرحوم (سامل 
تدعى (أخوات سعد). أمه من أرسة (زوايدة العزيزات)، لقبه هذا اللقب أحد الكهنة، لذكائه، 
 (أخوات سعد) وشقرة شعره، وزرقة عينيه. ثم نسبت أرسته وأرس إخوته إليه، فعرفت أرسة

بأرسة (القنصل). ذكر  يل املرحوم أيب أن قريبه (سامل) كان ذكياً متفوقاً عىل أقرانه يف املدرسة.

نشأته :ـ  نشأ الشاعر نشأة أبناء العشرية، وكان يف شبابه حاد الطبع، تسبق يده كلمته، ويصاحب 
، فبينام كان حيمل الطعام للحصادين،  غضبه اللجوء إىل سالحه، لكن حدث حادث غريَّ طباعه متاماً
اعرتضه بدوي، وأمره أن يتخىل عام حيمل، وعن راحلته وبندقيته، فقال له ما حرفه : «أسوق عليك 
ك». فام كان من البدوي إال أن قال: «اخسْ يا الفالح، إنت اليل  لني دمّ اهللا اكفيني رشك، ال احتمِّ
يه،  هيددون؟ إرمِ البارودة والطعام، وانحاش» أي ابتعد. وقبل أن جتف الكلمة عىل شفتي متحدِّ

كانت الرصاصة قد أودت بحياة الرجل. فنهبت املزروعات، ودفعت دية القتيل.

ومن ذلك اليوم حتول (سامل) إىل العبادة، لكنه مل يفقد شيئاً من شجاعته، غري أن كل نزقه، حتول 
شدَّ  مَ ـ  البادية  املتعارف عليه يف  الشعر عىل األسلوب  ينظم  . وقد تفجرت شاعريته وأخذ  حلامً 

القصيدة ـ وهو ما يشبه عمود الشعر يف الشعر املؤثم (*):

الشعر. وكان  الفن من  وقد ذكرنا تلك األسس يف كتابنا (فريسة أيب مايض) لرباعته يف هذا 
أود  م  وِّ قَ ويُ القصيدة،  مطلع  هلم  يضع  فكان  القصيدة.  هلم  ليشدَّ  إليه  يأتون  املبتدئون،  الشعراء 

شعرهم. ولو كانت صدور الناس تتسع للحقيقة، لذكرنا األسامء!

يام الكرميل.الستيام الكرميل.الستيام الكرميل. كرات أستاذنا اتكرات أستاذنا اتكرات أستاذنا ا تطالح (املؤثم) من مبتطالح (املؤثم) من مب طالح (املؤثم) من مبذا االصطالح (املؤثم) من مبذا االص ذا االصهذا االصه *
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ويروي  مادبا،  يف  دارنا  يف  يزورين  أيب،  للمرحوم  وصداقته  الرحم،  صلة  بسبب  يرمحه  كان 
العادات  (قاموس  كتايب  أؤلف  أخذت  يوم  سيام  وال  ذلك،  أدون  وكنت  الشعر،  من  نظم  ما  يل 
واللهجات واألوابد األردنية). ويف هذه األثناء طلبت منه أن جيمع أشعاره هو نفسه يف ديوان. 
ونزوالً عند رغبتي فعل ذلك، ودفع إيلّ ديوانه سنة ١٩٤٢ قبيل سفري إىل القدس ألتسلم عميل 
يف (كلية تراسانته) أستاذاً لألدب العريب، ومسؤوالً عن الدائرة العربية يف هذه الكلية، وأستاذاً يف 
كلية (شميدت) للصف األعىل، ولقسم املعلامت. وطلب إيلّ أن أرتب ديوانه، وأعلّق عليه. فلام 
الديوان، وما عليه من  كتبي، وهنب  بيتي وخزانة  العمياء سنة ١٩٤٨، هنب  العرب  نكبة  كانت 
فني ورثة هذا الشاعر املرحوم أن أمجع ما تيرس يل من أشعاره. أجد  التحقيقات، واليوم بعد أن كلّ

أمانة يف عنقي أن أفعل ذلك.

فأول ما ذكر لنا من شعر املرحوم سامل، قصيدة للدفاع عن رجل من العزيزات اسمه (عيسى 
) وكان (عيسى  يْحْ حَ املصاروة) مازحه صديق له يف الكرك اسمه (عيسى القسوس) يلقبونه بـ (دْ
ـِ (معان) ألجل  ل القسوس) هذا معلامً سنة ١٩١٠. جاء يف رسالة (دحيح) هذا (املزاحية) قوله 
) يفتش عىل جدك (كذا)  صريْ سداد دين احلبوب، ومن هناك، بعثت طارشاً (١) خصويص لـ (مَ
ه. يف أرض  بْلُ ري ـ وفاقد طَ نَوَ ـ  ري  نُوْ أخربين بأن جدكم  الطارش، وَ لَك، فأتى  فَصْ ، وَ لَكْ أَصْ وَ
ـِ (الفرن) وكان  ل ام  ه ـ أي ضمه إىل عشريته كموىل ـ ووضعه خدَّ ملُّ (مرص)، فشفق عليه جدنا وَ
رضَ  يْح اصله مرصي أيضاً) ثم تبني أن جدكم خاين، فطرده جدنا، وإذا أردت احلقيقة، إحْ (دحَ
 .. أبيك وأجدادك  ـ  بة  الكار احلرفة والكلمة معرَّ ـ  ار  بِكَ تعيش  بطبلك وسعدانك،  (الكرك)  ـِ  ل

انتهى.

(سامل  الشاعر  إىل  الكتاب  أحرض  (عيسى)  (أخو)  أخ  (يوسف)  ونظره  الكتاب،  وصل  فلام 
القنصل) وطلب مساعدته. فنظم الشاعر هذه القصيدة:

أصل هذه الكلمة من درش، حولت الدال طاء ومعنى الطارش الرجل الذي يرسل حلاجة مستعجلة، ومعنى   .١
الكلمة يف األصل اللجاجة، وهنا تعني الرسعة. نثبت الكلامت بنصها لألمانة العلمية (العزيزي).



١٦

عنَّي، مّ  اهلَ رج  يِفْ اليلّ  أقلِّط 
يّالْ سَ رْ  النَّهِ ي  عِ دْ مِ يا  املال،  بَّ  رَ

نِّي، جِ تِقِلْ  باخلِال  اليلِّ  راكِبَ  يا 
الْ مَ إذا  اهلبايبْ  مَ  نَسْ مِنْ  فَّ  أَخَ

نَّي مِ لب  القَ حَ  َ يَرشْ سالماً  إنْقِلْ 
(٢)  ، حيالْ االَ بْسَ  عِ يذبحوا   ( (اليلِّ لَـ  فاك  لْ مِ

(٤) دِينّ  النَّار  ىل  عَ  (٣) هْ  يْمِ دِ م  هلَ الَ ادْ وِ
(٥) الْ  يجَ مِ لَّ  كِ ع  قَ وِ اذا  اتِ  بَهرَّ امْ وِ

نِّي!. لِفَ اعلومٍ  مِنِ  اهللا  (سامل)  يا 
(٦)  ! الْ خَ يا   ْ احلِربِ  َ رضِّ حِ اوْ  واة،  أَلدِّ اتَ  هَ

نِّي!. لِفَ اعلومٍ  مِنِ  اهللا  (سامل)  يا 

 ! الْ خَ يا   ْ احلِربِ  َ رضِّ حِ اوْ  واة،  أَلدِّ اتَ  هَ

نِّي!. لِفَ اعلومٍ  مِنِ  اهللا  (سامل)  يا 

ـ كذا  ـ   ، التِوينِّ ل  جَ بالْعَ اباً  وَ جِ اكتبْ  وِ
البالْ تِشفِي  مْ  لَ بَالقَ اليلِّ  يا  مْ  رِ قَ يا 

نِّي عَ اليومْ  دَ  تِننشِ اليلِّ  يا  يْناكْ  عَ
(٧) ؟  اعيالْ م  لِّ عَ امْ عىل   ( فْ (يُوسِ يا  نْخاين  تَ

ج السمينة جداً التي زاد سمنها، إهنا مل تلد فهي حاْسَ االحيال ـ النعاج السمينة جداً التي زاد سمنها، إهنا مل تلد فهي حاْسَ االحيال ـ النعاج السمينة جداً التي زاد سمنها، إهنا مل تلد فهي حايل واجلمع حيل واحيال. ومل تلد حلول  ب بْسَ االحيال ـ النعاعِ ْسَ االحيال ـ النعاعِ .٢
كامل..

ة ـ دائمة مستمرة.ديمة ـ دائمة مستمرة.ديمة ـ دائمة مستمرة.  .٣
دِينّ ـ دانية دائامً من النار، ال تربد فيها القهوة. .٤

ول وال معقول.  رجال حلل مشكلة. من اجلول وهو الرأيـ  أو تبادل الرأي، ويف اللغة: ما له جُ
دِينّ ـ دانية دائامً من النار، ال تربد فيها 

ول وال معقو رجال حلل مشكلة. من اجلول وهو الرأيـ  أو تبادل الرأي، ويف اللغة: ما له جُ
دِينّ ـ دانية دائامً من النار، ال تربد فيها 

ول وال معقو٥.  ميجالـ  جمتمع ال ول وال معقو٥.  ميجالـ  جمتمع الرجال حلل مشكلة. من اجلول وهو الرأيـ  أو تبادل الرأي، ويف اللغة: ما له جُ رجال حلل مشكلة. من اجلول وهو الرأيـ  أو تبادل الرأي، ويف اللغة: ما له جُ
أي ال عقل له وال ـ رأي ومنها امليجال تبادل اآلراء بني العقالء والوجهاء.

٦. خال ـ الالم مضخمة؛  أي يا خايل املعروف.
ديت عىل معلم اطفال، ويعني بذلك أنه خملوق ضعيف تافه، ال حيتاج التغلب عليه إىل ساعديت عىل معلم اطفال، ويعني بذلك أنه خملوق ضعيف تافه، ال حيتاج التغلب عليه إىل ساعديت عىل معلم اطفال، ويعني بذلك أنه خملوق ضعيف تافه، ال حيتاج التغلب عليه إىل  ساع٧.  تنخاين: تطلب مساع٧.  تنخاين: تطلب م

مساعدة
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نِّي، عِ اهلــــــرجْ  ــــــــرتَ  إقْصِ  ( مِ الَ (سَ يا  الَ 

! ، واخلالْ ـــــــب (٨) زاكـــــــي اجلدِّ أَنا امنسَّ

نّي، جَ يــــــوم  القوافكـــــم  انا  بـــــت  اعتَاجَ
زال (٩) ــــــــرْ زال (٩)أكم سابقاً هي عندنا تِقـــــــل عِ ــــــــرْ (٩)أكم سابقاً هي عندنا تِقـــــــل عِ

يِغني، رة  بِزْ  (١٠) تيــــــن  رْ مَ اطبولنــــــا  وِ

،(١١) مِهتال،  احْ  رَ لنـــــــا  فِعْ مِنْ  واحـــدٍ  كمْ 

ـ نّي  نِقَ اطواالً  ارماحاً  مِن  صيِهنْ  اعْ وِ

، مِشعالْ تِقِلْ  نْ  هِ وسْ بِرُ راَبنا  احْ وِ
(١٢) تِكنِّ  ما  اللقى  يومَ  ةً  مِ لْ غِ ع  مَ

(١٣)  ، الْ االجهْ غاشيك  كانْ  ابْفعيل  معَ  تَسْ
(١٤) مرجهنّي،  لمْ  بالقَ ثلَكْ  مِ اليلِّ  َإنْتَإنْت 

(١٥)  ، يالْ االعْ اةَ  اطَ طَ امْ مِنِ  كْ  راسَ نْداش  مِ

روف النسب يف أجداده وأخواله.ـ معروف النسب يف أجداده وأخواله.ـ معروف النسب يف أجداده وأخواله. ب  ب ـ معإمنسّ ـ معإمنسّ  .٨
٩.  اعتاجبت ـ أنا شديد التعجب من أشعارك، وكنى هبا بكلمة اقواف ويراد هبا القوايف ، وتسميها األرادنة أقوافاً 

مفردها قاف، وخيلنا الواحدة منها تشبه بيت امللك فخامة.
١٠. املارتني واملارتيني ـ نوع من البنادق التي كان يستعملها اجليش، ومل يكن يستطيع اقتناءها إال خاصة اخلاصة.

١١. من فعلنا راح مهتال ـ من شجاعتنا ذهب مذعوراً برعدة اهلول.
١٢.   تِكنّ : جتبن ترتاجع وقد كتبت أصالً تكنس.

١٣.  غاشيك االجهال : غطى برصك اجلهل.
ل. عتز ، مؤمَّ نّي : معتمد، مُ هِ جَ رْ ١٤.  مِ

ال، ويف اللغة طاط الفحل أة االعيال رصاخ األطفال، ويف اللغة طاط الفحل أة االعيال رصاخ األطفال، ويف اللغة طاط الفحل يطوط طووطاً  أة االعيال رصاخ األطف فاسد تفكريك. امطأطأة االعيال رصاخ األطف فاسد تفكريك. امطأط داش راسك١٥.  منــداش راسك١٥.  منــداش راسك:
بث هو صدأ احلديد، يعقب عىل احلال، ينفى بعد ازلة قضيب يرن، ذهب صاف. واخلبث هو صدأ احلديد، يعقب عىل احلال، ينفى بعد ازلة قضيب يرن، ذهب صاف. واخلبث هو صدأ احلديد، يعقب عىل احلال، ينفى بعد الصهر. ما تفاه الكري. هاج.
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، نّ ـــرِ يـِ قضيـــــــب  لَّــــةْ  زَ ودنَــــــا  دُ إجْ

.(١٦) اجلال،  ةَ  لِّ زَ عىل  بْ  قُ يِعْ بَث  خَ ك  دَّ جِ إوْ
(١٧) نّى  لِفَ م  لِّ املِعْ نْدَ  عِ ـــــنْ  مِ اقْ  رَ إوْ

، الْ احلَ وَ النَفِــــسْ  اخيبِّـــــث  وابْ  جِ فيهن 

نّي؟ مِ جاك  ش  وِ ـــــدادْ  احلَ  (١٨) ة  وِ ْ رشَ يا 

..! البالْ يَّحَ  َ مرتْ يكْ  لَّ خَ تنـــي،  عْ طِ ان 

اً.. يّ دِ رِ لَكْ  أَصْ نِي  لْ صِ وِ علمك  احلداد  رشوة   يا 
الْ اخلَ ـلــــــــى  عَ بَيِّـــــــض  يْـــــــر  مَ

حيح) هذا ال ينظم الشعر. ذهب إىل  حيح) يف (الكرك) وكان (دْ أُرسلت هذه القصيدة إىل (دْ
فُ به غريه، فاستنجده (دحيح) لريد عىل القصيدة  (العاموي) الذي مل يكن يف (الكرك) شاعر يُعرتَ
التي كانت مدمرة ملكانته، وال سيام البيت الذي يعريه به أنه معلم أطفال وأنه (رشوة) أي لصيق، 
فاعتذر (العاموي) ألنه كان قد مدح (العزيزات). وكان أحد وجهاء العزيزات قد أرسل للعاموي 

قصيدة يمدحه هبا؛ فقال كيف أرد عىل مجاعة مدحتهم ومدحوين وكرموين؟ إذ قال:

فخورْ واجلِد  منسوبنيْ  زيزاتْ  إعْ

والرتكامنا!.. و  والبدَ  ْ احلَرضَ ندَ  عِ

فداوره (دحيح) إىل أن استجاب له.  وهذه قصيدة (العاموي):

نِّي، عَ الرشَّ  ع  يَرفَ اليلِّ   (١٩) طَ  أَقلِّ

! قالْ ما  ثلْ  مِ صاحبي  أَجازي  تَّى  حَ

١٦. زلة قضيب يرن، ذهب صاف. واخلبث هو صدأ احلديد، يعقب عىل احلال، ينفى بعد الصهر. ما نفاه الكري.
. ١٧.  لفنّي ـ وصلت إيلَّ

وة ـ هي اإلحلاق بالنسب ، شبه موىل الرحم ، وتدعى عندهم ارشاوة. وة ـ هي اإلحلاق بالنسب ، شبه موىل الرحم ، وتدعى عندهم ١٨.  الرشَّ اق بالنسب ، شبه موىل الرحم ، وتدعى عندهم ١٨.  الرشَّ
ود للكلمة هبذا املعنى.ال وجود للكلمة هبذا املعنى.ال وجود للكلمة هبذا املعنى. ١٩. أقلط ـ أقدم، أفتتح كالمي. 
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تني، قَ رَّ حَ االبْكا  نَ  إمْ عيني  موعْ  إدْ

،(٢٠) ارجالْ  ورا  من  ضاالً  إوْ  وحيِدْ  انا  ما 
(٢١)  ، نِّ هَ زَ حيــــالً  يت  دَّ شَ ذا  لف  خَ من 

(٢٢)  ، الْ ذَّ هّ ابِنْ  كابِ  ارْ مِنِ  نَقياتٍ  إمْ
(٢٣)  ، نِّ زهَ اكواراً  اال  وقِهنْ  فَ ما 

! اهبالْ بِلِ  هتِ  الغو لبسَ  ياركاً  مِ

نِّي، التّعِ هيابوا  ما  اعياالً  يهنِ  لَ عَ
(٢٤) العالْ  ةَ  رِ نِمْ من  تني،  رْ مَ همْ  حَ الَ واسْ

(٢٦) نِّ  َ رسَ يلِة  ابْلَ  (٢٥) نْ  فاضَ  ( (الكركْ نَ  إمْ

، بالْ اقْ نِ  عَ مِقفيات  نْ  اهنْ وِ  ، بحْ ألصّ

٢٠.  ضال من ورا رجال: مقطوع العشرية ال قيمة له.
٢١. حيال زهن ـ ركاب سمينة مل تلقح لوهنن مجيل لسمنهن، فهن موصوفات.

رش) من (عنزة).بل) من (العامرات) من (برش) من (عنزة).بل) من (العامرات) من (برش) من (عنزة). بل) من (العامرات) من (ب٢٢.  ابن هذال ـ زعيم قبيلة اهلذال من (احلبالن) من (اجلبل) من (العامرات) من (ب٢٢.  ابن هذال ـ زعيم قبيلة اهلذال من (احلبالن) من (اجل
واملريكة ومجعها ميارك، ويف اللغة (مورك الرجل، وموركته) املرفقة التي تكون عند قادمة الرحل يضع الراكب رجله 
كته وواركته، املوضع الذي يضع  ك الرحل ومورِ رِ وْ عليها ليسرتيح من وضع رجله يف الركاب، وعبارة (ابن سيده) مَ
كة عىل األصل قادمة الرحل، وقد جعلها األرادنة املريكة ألهنم كرسوا ما قبل الواو  ك، واملورَ رَ فيه الراكب رجله، املَوْ
كته وواركته، املوضع الذي يضع  ك الرحل ومورِ رِ وْ عليها ليسرتيح من وضع رجله يف الركاب، وعبارة (ابن سيده) مَ
كة عىل األصل قادمة الرحل، وقد جعلها األرادنة املريكة ألهنم كرسوا ما قبل الواو  ك، واملورَ رَ فيه الراكب رجله، املَوْ
كته وواركته، املوضع الذي يضع  ك الرحل ومورِ رِ وْ عليها ليسرتيح من وضع رجله يف الركاب، وعبارة (ابن سيده) مَ

الساكنة فقلبوها ياء.
٢٣.  اكوار ـ مجع كور وهو رجل الذلول زاهية األلوان، وامليارك مجع مريكة: قطعة من اجللد مزخرفة يضعها راكب 

الذلول حتت بطن الفخذ. لبس الغو: مالبس كربياء. هتبل اهبال: تسبي العقل.
٢٤.  اعياال ما هيابو التعني ـ اعيال شبان ما خيافون من املتاعب ونمرة العال ممتازة. وأصلها (عايل) حذفوا الياء فقالوا 

عال العال ممتاز.
٢٥.   فاضن: هنضن.

. ٢٦. مقفيات عن اقبال: عادن بعد إيصال الرسالة حاالً
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، نّ جَ هَ ادّ نْها  مِ احلاجْ  بَ  رْ دَ بَنْ  ضِ يَقْ
(٢٧)  ! ارجالْ يا  ازيبْ  معَ لْ لَ ة)  بْعَ (ضَ ن  جَ هَ يَدْ

(٢٨) اتعنّي،  (يوسف)  ـِ  ل يلفن  با)  ادِ (مَ لَـ 
(٢٩) ل!  الّ ذَ لّ  كِ دْ  بَعَ يا   ( يمْ رْ (مِ اخو  عند 

نّي، جَ بالقراطيسْ  ه  وجَ اهرُ اليل  عِ 
(٣٠) االِعيالْ  سَّ  حِ من  منداش  يل  يِقولْ 

نِّي، عَ لقْ  اخلَ دَ  انِشْ وِ ارشاوة!  انا  ما 

، ميجالْ كل  بديريت   (٣١) شاهراً  انا 
(٣٢) نّي  لِفَ بيهروج  وماً  لُ مَ انتِه  ما 

! االفضالْ لَّ  كِ ناسياً   ، نَكْ هْ ذِ تلّ  خمِ

متنّي،  (٣٤) لك  الذي   (٣٣) ف  هْ وَ مِنْ  تَلّ  ْ خمِ

، الْ طَ ها  مَ كْ حِ او  اليْة،  وَ ثْلَكْ  مِ عَ  اليل 

، تِثنيِّ  (٣٥) ه  وجَ رُ باهْ املِثلكْ  عَ  (نُورة) 

، ياّلْ مِ غصن  نَّها  كِ او   ( (االفحيصْ بِنتَ 

بْعة) خربة يف الطريق الرشقية بني (مادبا) و (الكرك). ٢٧. يدهجن: يرسن و (ضَ
٢٨.   إتعنّى ـ قصداً ، ال يذهبن إىل أحد غريه.

٢٩.  يا بعد كل ذالل ـ أبقاك اهللا بعد موت كل جبان، فداءً لك.
اءتني باألوراق، يقول إين فاسد العقل لامته جاءتني باألوراق، يقول إين فاسد العقل لامته جاءتني باألوراق، يقول إين فاسد العقل بسبب رصاخ األطفال وضجيجهم. لامته جوجه، كلامته جوجه، ك ٣٠.  اهر

٣١.   اخللق: البرش، اخلليقة.
أنا مشهور. ٣٢.  انا شاهراً: 

نّي : وصلت إيل. ٣٣.  لِفَ
٣٤. وهف: جور، تسلط.

(نورة) زوج (يوسف املصاروة) وهذا أكرب عار عندهمْ اليل ع مثلك يا هروجه تثن : التي تعرتض بكالمها عىل .٣٥
رجل مثلك.
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لني، صِ وِ ك  مَ لْ عِ  ْ نيْ شَ يا  يل  تِقول 

! اخلالْ عىل  بَيّـضْ   (*) ري  مَ ردياًن  اصلك 

، نيّ مِضَ يا  ظاهراً   ْ امبنيِّ يل  أصْ

! مِشعالْ لْ  تِقْ  (٣٦) شْ  دَ الكِ يا  امبنيّ  يل  أصْ

نِّي، إوفَ فِعلَكْ  اشـــــــــوفْ  وَ رك ــــاوْ ـَ ح الَ

، االرجالْ بِقوّ  ادْ  عَ مْ  نَدكُ سَ نا  إحْ
(٣٧)  ، بنِّ رِ اقْ والبداوي  يفاً  ضِ جاك  ان 

(٣٩)  ، واعيالْ  (٣٨) مِداغيش  هْ  بُ عاً  مجَ بِجيكْ 

يذعــــرنِّ  اَلَوغـــــى  يـــــــوم  نا  وعَ ُ إمجْ
(٤٠) ادبالْ  بِلِ  يِدْ الوغى  يُومَ  ا  النَ يَّ خَ إوْ 

مني، للرب  تِسبيْح  ذا  قب  عِ من 
(٤١) مالْ  لَنْ  احلقَّ  لَ  ايْعدَّ ه  فَ ابْلِطْ أَليل 

مواصلة  دون  ليحول  القنصل)  (سامل  بـ  يستجري  برسالة  (دحيح)  بعث  القصيدة،  هذه  ومع 
اهلجوم من (يوسف املصاروة) ألن (يوسف) شاعر، يعتمد عىل (سامل القنصل) و (دحيح) ليس 

شاعراً، ويستجدي املساعدة من (العاموي). ومنهم من يقول (العالوي) وهو خطأ.

* مري ، األرادنة، يستعملوهنا بمعنى (ما غري) ويف الكويت ال تستعملها إال النساء!
ر عن الرجال.دش مجع واسم مجع للربذون. ويف اللغة املدفوع املؤخر عن الرجال.دش مجع واسم مجع للربذون. ويف اللغة املدفوع املؤخر عن الرجال. دش مجع واسم مجع للربذون. ويف اللغة املدفوع املؤخ٣٦.  الكدش مجع واسم مجع للربذون. ويف اللغة املدفوع املؤخ٣٦.  الك

٣٧.  اقربن: قربوا.
٣٨. مداغيش هجامون ال هيابون.

يِّل) فالكلمة كناية عن اجلهل. ٣٩.  اعيال : حما:ربون. وإذا قالو (عَ
الكاً.ال : هيلك اهالكاً.ال : هيلك اهالكاً. ال : هيلك اه٤٠.   يدبل ادبال : هيلك اه٤٠.   يدبل ادب

وج.٤١.  لـن مال:  إذا اعوج.٤١.  لـن مال:  إذا اعوج.
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حيح) قائالً : «أنَا دِخيل، ملزوم اجاوب عن (يوسف).  فأجاب (سامل القنصل) عن استجارة (دْ
وقد شارك (يوسف املصاروة) (ساملاً) يف هذه القصيدة:

نِّي، عَ َمِّ  اهلْ ايلَ  مَ ج  رّ فَ بَّ  رَ يا 

! االحوالْ لَّ  كِ عىل   ،(٤٢) نيا  الدَّ  َ فيضِّ امْ يَا 
(٤٣) نيِّ  لِفَ قافاً  بِاحروفْ  ي  ابْتِدِ ثِمَّ 

، البَالْ عىل  مريي،  ضِ  و جِ مِنْ  جوابْ 

، ــــنِّ بـِ تَ يِكْ ـــــــمْ  لَ بالقَ راتــــــاً  طَّ سَ إمْ
(٤٤)  ، االِعيْالْ ذِيبَ  ِنْ  هلَ بْ  يِطرْ  ، نّهنْ فَ مِنْ 

نِّي، لِفَ الركايب  خاص  من   (٤٥) ارْ  رَ حَ

، واشكالْ جنِسْ  هن  لَّ كِ  ، دْ احِ وَ لْ  نَسِ مِنْ 

، يَّلـــــنّ ماشَ ومْ  دَ  ،(٤٦) فياتـــــاً  عَ إمْ

!(٤٧) تَالْ  يِكْ احْ  رَ  ، تَالْ طارشاَ يِكْ احْ  رَ  ، تَالْ طارشاَ يِكْ احْ  رَ  ، ارشاَ نْ  تَالهِ اعْ ال  وَ

نِّ َ رسَ نْهِن  لَ بالليّل  واحداً  كــــم 

، الْ جَ عىل  ه  ومَ دُ اهْ  (٤٨) خ  سَ يَفْ نْ  هَ رِ وْ جَ مِنْ 

وم كيفام كانت. يا مفرج اهلموم كيفام كانت. يا مفرج اهلموم كيفام كانت. ٤٢.  يا امفيض الدنيا :
. باحروف قافا لفني : بكلامت قوافٍ جاءت إيلّ  .٤٣

نهن يطرب هلن ذيب االعيال: جلامهلن، يستخف الطرف أشجع الفتيان، عىل كل رصانته.٤٤.  من فنهن يطرب هلن ذيب االعيال: جلامهلن، يستخف الطرف أشجع الفتيان، عىل كل رصانته.٤٤.  من فنهن يطرب هلن ذيب االعيال: جلامهلن، يستخف الطرف أشجع الفتيان، عىل كل رصانته.
ن، من نسل فحل واحد ممتاز ص الركايب لفني: هن من كرائم اهلجن، من نسل فحل واحد ممتاز ص الركايب لفني: هن من كرائم اهلجن، من نسل فحل واحد ممتاز متشاهبات يف ألواهنن وأصالتهن،  ٤٥. حرار من خا

وأشكاهلن.
قام يف عمل من أعامل محل األثقام يف عمل من أعامل محل األثقال. ية ـ مل تستخد فَّ عَ يات : الواحدة إمْ فَّ عَ ٤٦.  إمْ

٤٧.  يكتال: ذهب ليشرتي حبوباً.
. .ن ـ بسببهن يفسخ اهدومه عىل جال : ينزع مالبسه عن جسده، ذاهالً .ن ـ بسببهن يفسخ اهدومه عىل جال : ينزع مالبسه عن جسده، ذاهالً ـ بسببهن يفسخ اهدومه عىل جال : ينزع مالبسه عن جسده، ذاهالً ن رهن ره و ٤٨.  من جَ
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نِّي، جِ رِهط  اهبا  كَّ رِ انْ  وِ بالوصف 

، خيالْ يْة  مِ  (٤٩) ه  يَعُ الَ لو   ، يِنقِضبْ ما 

غشنَّي، كايبْ  الرّ انَّ  يوم  مْ  الَ إغْ

، حالْ نْ  لَ يِنقْ ا  مَ نْ  اهلجِ  (٥٠) ضاتْ  تنقَ مِ

، نِّ َ رسَ انْ  يَوم  يلْ  اللّ ميشَ  ثرْ  كِ من 

، البَالْ تِشفيَ  م  اركابكُ يف  ما   (٥١) ستْ  جَ هَ

نَنِّ إكمْ ة)  (ضبْعَ ون  دُ (يوف)  إركابْ 
(٥٢) الْ  طَ ن  هِ طّ خَ فِتى  يا  بَك  كْ رَ مثل  عَ 

، نِّ لِفَ ما  مرهنْ  عِ الدخالَة،  لَوما 
(٥٣) الْ  جَ عىل  ولَّت  كلّ  انتَهِ  حياتك 

(٥٤)  ، نِّ بَلَ قْ ا  وِ فِتى،  يا  ليهن،  يت  مَ ، وْ نِّ بَلَ قْ ا  وِ فِتى،  يا  ليهن،  يت  مَ ، وْ نِّ بَلَ قْ ا  وِ فِتى،  يا  ليهن،  يت  مَ ْ أ

اعيال! يا  افون  اختِ ال  (سامل)  بِوجه 

نّي، فَ اوْ نَّك  فَ فِت  شِ  ، ةْ الَ خَ الدَّ لوما 
(٥٥) (اجيال)  عىل   ، نَاتَكْ شَ تقطعْ  (الكرك)  نَ  إمْ

٤٩.  اليعة: لقيه، هامجه.
يهن.إليهن.إليهن. نْتقضات اهلجن ما ينقلن حال : هزيالت جداً، وال سبيل لعودة الصحن  ٥٠. مِ

٥١. هجست: ظننت، خطر ببايل.
ن عىل هجنك.ة) ـ خربة يف طريق (الكرك) ـ وقد تفوقن عىل هجنك.ة) ـ خربة يف طريق (الكرك) ـ وقد تفوقن عىل هجنك. ة) ـ خربة يف طريق (الكرك) ـ وقد تفوق٥٢.   املعنى هجن (يوسف) الشاعر اختبأن قبل (ضبعة) ـ خربة يف طريق (الكرك) ـ وقد تفوق٥٢.   املعنى هجن (يوسف) الشاعر اختبأن قبل (ضبع

٥٣.  املعنى : لو مل تستجر يب، لكانت ركابك قد تبددت وذهبت كل واحدة إىل جهة غري معلومة.
هن بوجه (سامل) أي ال ختافوا فقد أجاركم سامل. يا اعيال : يا شباب.أرشت إليهن بوجه (سامل) أي ال ختافوا فقد أجاركم سامل. يا اعيال : يا شباب.أرشت إليهن بوجه (سامل) أي ال ختافوا فقد أجاركم سامل. يا اعيال : يا شباب. اوميت ليهن :   .٥٤

بال لوعورهتا.وكانوا يسموهنا اجبال لوعورهتا.وكانوا يسموهنا اجبال لوعورهتا. ٥٥.   تقطع شناتك عىل اجيال : تصل سمعتك السيئة من الكرك إىل الطفيلة 
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نّي، مِ ايامْ  ةَ  ِلْ مجِ وْ  كُ لْ خَ دَ نَاقِل 
(٥٦) الْ  يْجَ مِ طِ  سْ وَ لْ  تِنْفِصِ الَة  خَ الدّ قَّ  حَ إوْ 

نَّي، مِ لْ  خِ الدَّ انْعَ  مَ لوال  ياتك  حَ إوْ
(٥٧)  ! الْ قَ قِلْ اوْ  قِيال  بنيْ  ة  جِ رْ هِ يَعيكْ  يِدْ  ! إنْ  الْ قَ قِلْ اوْ  قِيال  بنيْ  ة  جِ رْ هِ يَعيكْ  يِدْ  ! إنْ  الْ قَ قِلْ اوْ  قِيال   ْ

، تِكنِّ ما  لْ  هَ بالسَّ أليلِّ  أَريِّع 
(٦٤)  ، ذالْ اهْ لِ  ْذِ هتِ  ( رْ فَ (السِّ لْـ  تْ  تِنوَّ ان  أَليلِّ 

نِّ َ لَرسَ فِتى  يـــــا  عليهـا  أبغي 

الْ فَ االشْ ةَ  مانِعْ فوقْ  رجي  خِ طْ  أحِ

، نِّ فَ صَّ وَ فِتى  يا  ثالثـــة  فيهـــا 

، باالمثالْ وايب  جِ  تر  ، وآمنْ نْ  طَ إفْ

نِّ اسندَ وِ نْ  جَ اتْرِ لَن  لة،  أَالوَّ
(٥٩)  ، باالعجالْ  واين  السِّ حبَلَ  ارة  رَّ جَ

(٦٠) نِّي  يِعَ باملِزارعْ  ثِمرها  ه  سِ رْ غَ

، االشكالْ لَّ  كِ مانعاً  ثمرها  أَليل 

دودات، وحقوق االستجارة ترتِّب. بحفل ومشاورات وآراء.٥٦.  أقبل استجارتكم أياماً معدودات، وحقوق االستجارة ترتِّب. بحفل ومشاورات وآراء.٥٦.  أقبل استجارتكم أياماً معدودات، وحقوق االستجارة ترتِّب. بحفل ومشاورات وآراء.
٥٧.  يدعيك هرجة بني قبل أو قلقال، ليجعلن حكاية بني أحاديث ال هناية هلا.

ة سار هذملة سار هذملة سار  اللغة هذمل : تسري برسعة مذهلة. ويف  اللغة هذملذال  : تسري برسعة مذهلة. ويف  ذملذال  اه . هتذل  اللغة همت  : تسري برسعة مذهلة. ويف  اهذال  . هتذل  اللغة همت  : تسري برسعة مذهلة. ويف  ذال  تنوت ـ:عز تتوانى.   : تِكنّ   . ئ  أهدّ ـ  أريَعِّ    .٥٨
برسعة.

اآلبار  من  املاء  لنشل  يستخدموهنا  التي  الناقة  وهي  سانية،  مجع  السواين:  ارتقني.   : إسندنّ   . انحدرن  ا،  لنشل  يستخدموهنا  التي  الناقة  وهي  سانية،  مجع  السواين:  ارتقني.   : إسندنّ   . انحدرن  ا،  ل  إترجن    .٥٩
العميقة.

اً كل األشكال: جامعاً كل األصناف.٦٠.  يعنّي: يبدو، يظهر. مانعاً كل األشكال: جامعاً كل األصناف.٦٠.  يعنّي: يبدو، يظهر. مانعاً كل األشكال: جامعاً كل األصناف.
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،(٦١) نِّي  لَ بَ إهَ فِتى  يا  ه  رتُ نِظَ شياً  الثانية، 

بَالْ بِاحْ (اللوز)  لَـ  زْ  اجلوَ بْطني  رَ إمْ
(٦٢) لبنِّ  ادْ روق  اعْ مِنْ  لْ  رجَ فَ سِ تِطلعْ 

، الْ  خَ يا   (٦٣) املثامني  زينات  تِرشي 

ني، جِ  (٦٤) تِقل  فِتى  يا   ، الثالث  أَلبيت 
(٦٥)  ، االزوالْ لَّ  كِ لق  خَ اليلِّ  بَّ  رَ قهن  لَ خَ

(٦٦) وينّ  اللواليد  ملقوعَ  ليها  عَ

، حبالْ االَ نيعاتَ  مِ يقضب  متمنياً 

، ينِّ يِدَ للركايبْ  مْ  أَالِمعلِّ انَ  كَ
(٦٧)  ! االِحبالْ شدَّ  نعتني  علينا  مْ  رَ حيِ

نّي ارضَ عَ نْ  هِ كانْ  ان   ( (الكركْ يلَ  خَ إوْ
(٦٨)  ، الْ مَ الَ الظلّ  نَّه  كِ ورايَ  ف)  (يُوسِ

٦١. إهبلني : أذهلني إىل حد يشبه اجلنون.
لن. ٦٢.  ادلبن : هتدَّ

٦٣. املثامني : األثامن.
ياً. ياً.٦٤. تقل جني : يشبه جنَّ ً.٦٤. تقل جني : يشبه جنَّ

٦٥. كل االزوال : مجع املخلوقات.
د من ضيم أو حزن. ينِّ : تنهَّ ذين ال يميلون إىل عدل. وَلواليد، هم الذين ال يميلون إىل عدل. وَلواليد، هم الذين ال يميلون إىل عدل. وَ لواليد، هم ال٦٦.  ملقوع اللواليد : امللقوع الشديد اللهفة اللواليد، هم ال٦٦.  ملقوع اللواليد : امللقوع الشديد اللهفة ال

٦٧.  إذا وصل األمر، إىل حد جيرؤ فيه املعلم أن يتشبه بالرجال ويشد ركاباً، فحرامُ علينا أن نشد حبالً عىل ذلول. دليل 
احتقار التعليم، واملعلم.

٦٨.  إذا هامجني فرسان الكرك وقد استعار اخليل بدل فرساهنا، حيمني (يوسف)، كانه الظل الوارف.



٢٦

نّي(٦٩)، االِمغَ اذنوبَ  رِ  فِ تِغِ ربنا  يا 

طال! ما  وقِ  فَ يِعتيل  نِصيبي  تِدعي 

وبعد هذه القصيدة أرسل (دحيح) يطلب الصلح، ببيت من الشعر هو :

ينِّ تِوَ ال  بيننا  لِحْ  اصْ (سامل)  يا 

االشكالْ هبذي  ريض  ما  (صالح)(٧٠)  أَخلوري 

عتها أحد  مْ ل احلوادث، ويتوىل الدفاع عن كرامة مادبا، إذا هاجم سُ وكان سامل القنصل يسجّ
وينهبون  اع،  رَّ الزُ عىل  يعتدون  أخذوا  البدو  بعض  أن  للحوادث  تسجيله  ومن  البادية.  شعراء 
الذين  هبا  هينئ  قصيدة  (سامل)  فكتب  املعتدين،  رد  عن  عاجزة  الرتكية  واحلكومة  مزروعاهتم، 
أبعدهتم احلكومة العثامنية إىل (أنقرة) متهمة إياهم بميول سياسية، معادية للدولة، وكان ذلك سنة 

١٩١٦، قال:
(٧١) يارْ  دْ االَ ــــاكَ هَ اوْ ة  رَ بانْقَ وْ  هُ مِنْ  نِيَّال  إهْ

! امبنيِ يَاالً مِ مِنْ  يني  عَ يْب  شَ يا 

ارْ صَ ا  مَ رْ  مِ عِ نِة،  السِّ هبِ  ر جَ اً  يَّ شَ
نني!(٧٢) السَّ لَّ  ابكِ خدِ  اوْ ا  مَ بَك  الشِّ رَ  مْ عِ

ليني. ليني.نصيبي يف أعىل عِ ليني.نصيبي يف أعىل عِ ٦٩. االمغني : الشاعر املغني. املنشد. يا إهلي تغفر ذنوب الشاعر ـ يقصد نفسه . تدعي : جتعل 
٧٠.   يف النهاية طلب من (سامل القنصل) أن يتوسط للصلح،  ألن اخلوري صالح مل يرضَ عن هذه األشعار! واخلوري 

صالح كان قسيساً وزعيامً.
يا من يساعدين عىل هذا اهلم الذي أشاب اهداب عيني، بسبب هذا   هنيئاً للذين أبعدوا إىل (أنقرة) وتلك الديار.

صالح كان قسيساً وزعيامً.
 هنيئاً للذين 

صالح كان قسيساً وزعيامً.
 .٧١

االنحراف الواضح عن احلق.
 الديار . مياالً : انحراف.

االنحراف الواضح عن
 الديار . مياالً : انحراف.

االنحراف الواضح عن
هاك : تلك .  االديار :

٧٢.  الذي جر يف هذه السنة، مل حيدث قط، محول الزرع مل تنهب يف إحد السنني.
عمر ما صار:  مل حيدث يف احلياة. الشبك :مجع شبكة وهي جهاز يصنعه الزراع جلمع أغامر املزروعات ومحلها عىل 

اجلبال.  خذ: أخذ. مارسا: املارس قطعة من األرض مستطيلة .  املارتيني: نوع من البنادق املتطورة.



٢٧

واجهــــــارْ  ب  غصِ ساً  ارْ مَ هْ  لَ ى  َ محَ الً  كِ

(٧٣) باملارتيني  عْ  رِ الزَّ ابَ  حَ اصْ دِ  رِ يَطْ

، االبيْارْ عَ  وارداتٍ  الرعيا  وفَ  شُ

(٧٤) واردينِ   ( (الثِّمدْ عَ  ثِاميلْ تِقلْ 

، اصيــــارْ علــــى  والبيادر  ة،  طَ عْ فَ وق  أَلسُّ

(٧٥) خايفنيِ  لنا  كِ أوْ  انِة  هَ مَ اوْ  (س)  ذِلّ 

نكــــارْ باالَ  (ْ املِ (سَ بالشيخ  حتركشوا 

(٧٦) غانمنيِ   يةً رسِ ليهمْ  عَ أَمرَ 

كل واحد من الساليني احتفظ بقطعة أرض مزروعة، غصباً عن أهلها جهاراً وطرد أصحاهبا بالبارود. .٧٣

راع (من أهل مادبا) تشبه يف ورودها الرعيا الكثيفة الواردة عىل بقايا املاء  انظر إىل رعايا اإلبل واردات عىل آبار الزُ  .٧٤

يف (الثمد)، وهو مكان رشقي مادبا فيه مياه تردها اإلبل.

ِلْ : تشبه، وف:  انظر، ـ تِقِلْ : تشبه، وف:  انظر، ـ تِقِلْ : تشبه، ثاميل: مجيع ثميلة، بقايا املاء، لكنه استعارها هنا لكثرة اإلبل. وف:  انظر، ـ تِقشوف:  انظر، ـ تِقش

يادر عىل وشك النهب.سوق تنهب والبيادر عىل وشك النهب.سوق تنهب والبيادر عىل وشك النهب. سوق تنهب والبنية فالسوق تنهب والبنية فال ل واحتقار وكلنا خائفون من احلكومة العثام ل واحتقار وكلنا خائفون من احلكومة العثامنحن يف ذُ ة العثامنحن يف ذُ  .٧٥

 فعطه : هنب رسيع، وال أصل هلا يف اللغة، واألرادنة يقولون:  «فعط الفخ» إذا انطبق عىل رقبة الطائر بضغطها.

. مّ ل بالضَّ ذل : األرادنة ، وال سيام البدو ينفرون من الضيم ، وهي الذَّ

املفرد  املفرد نيمة،   املفرد نيمة،   يمة،   وغ خري  لكل  ون  يُرجتّ مجاعة  هبم   وغن خري  لكل  ون  يُرجتّ مجاعة  هبم   ن فأغر منكراً  حترشاً  الغنم)  أبو  املفلح  (سامل  البلقاء  بشيخ  حترشوا  فأغر٧٦.  منكراً  حترشاً  الغنم)  أبو  املفلح  (سامل  البلقاء  بشيخ  حترشوا  فأغر٧٦.  منكراً  حترشاً  نم) 

غانم.

حتركشوا : حترشوا والكاف زائدة للمبالغة. باالنكار : باملنكر. رسية : مجاعة . غانمني: مجع غانم وهو الشهم الذي 

ترجتى يف كل مهم من األمور.



٢٨

النارْ نَّهـــــا  كِ ة  قَ طِ قْ طَ عليهم  صارت 
(٧٧) يِننيِ  قرمٍ  لّ  كِ مِنَ  قعْ  وِ يَامـــا 

! وارْ مشْ ردِ  فَ اوقعوا  اليلِّ  الَ  جَ ارْ سةَ  ْ مخَ
(٧٨) ني  بالبِطِ حة  قَّ لَ امْ دِ  رسِ ريْ  غَ مِنْ 
(٧٩)  *  **  *  *

ميزارْ إوْ  مْ  ازِ بمحَ انعشنا  ثِمَّ 
(٨٠) نيني  والسِّ بْ  احلدَ ارضَ  اعنَ  ننحاهم 

صارْ حِ ابمْ ا  نَّ حِ إوْ (البلقا)  انصابنا 
(٨١) مِتني  سداً  لون  ماجد)  (ابو  أما 

٧٧.  حدثت موجة من أصوات إطالق الرصاص تشبه التهاب النار، ما أكثر الصناديد الذين سقطوا يف املعركة، وكل 
منه:يئن.

طقطقة:  يسمى األرادنة أصوات العيارات النارية املتتابعة طقطقة مضاعف (طق) للمبالغة، والكلمة اسم نوع، وقد 
عينها للنوع بام أحلقها من قوله تشبه النار . كنها :  كأهنا، تشبه.

يا ما : ما أكثر.
قرم : سيد عظيم ، هي صحيحة فصيحة، واجلمع إقروم.

يئن: بشدة.
طني بِطنان. يف سهل. ومجع بطني بِطنان. يف سهل. ومجع بطني بِطنان. يف  سهل. ومجع بة يف السهل. ومجع بة يف ال ٧٨.  مخسة رجال سقطوا يف املعركة يف أول إطالقة رصاص ما عدا خيل أصيلة ملقا

حني أن بطنان يف اللغة تعني البطون من العشائر.
حة: ملقاة يف السهل. قَّ حة: ملقاة يف السهل. فرد مشوار : يف مرة واحدة .  رسد: اسم مجع ملجموعة من اخليل األصيلة. ملَ قَّ حة: ملقاة يف السهل. فرد مشوار : يف مرة واحدة .  رسد: اسم مجع ملجموعة من اخليل األصيلة. ملَ قَّ وار : يف مرة واحدة .  رسد: اسم مجع ملجموعة من اخليل األصيلة. ملَ

٧٩.  البيت التاسع أمهل قصداً (العزيزي).
د به من أوعية الفتك. وامليزار هنا تعني البنادق  د به من أوعية الفتك. وامليزار هنا تعني البنادق زم، مجع حمزم ملا حيتزم ويتقلّ ا تعني البنادق زم، مجع حمزم ملا حيتزم ويتقلّ ٨٠.  بعد ذلك استعدنا مهتنا، وتقلدنا حما
بة رشقي مادبا، والسنني مجع سنينة وجتمع عىل سناين وهي  دّ هم عن األرض املسامة احلدب أرض حمُ دُّ القديمة. تصُ

د به من أوعية الفتك. وامليزار هن زم، مجع حمزم ملا حيتزم ويتقلّ
هم عن األرض املسامة احلد دُّ القديمة. تصُ

د به من أوعية الفتك. وامليزار هن زم، مجع حمزم ملا حيتزم ويتقلّ

. األرض السهلة الواسعة املنحدرة قليالً
بلقاء ونحن حمارصون مستعدون للحر. أما أبو ماجد (سلطان العدوان) زعيمنا عىل عشائر البلقاء ونحن حمارصون مستعدون للحر. أما أبو ماجد (سلطان العدوان) زعيمنا عىل عشائر البلقاء ونحن حمارصون مستعدون للحر. أما أبو ماجد (سلطان العدوان) زعيم البلقاء  العام  ٨١. اعتامد

فهو كاحلصن املتني.



٢٩

ارْ الدَّ نَ  اعْ ذ  يآخِ اقْ  سَ إنْ  عدوان  ابن 
(٨٢)  ! االولني  اجدودهم  عادات  هذي 

ر يف شعره احلوادث التي مرّ هبا األردن، أو مرت به، ومن ذلك،  قلنا إن (سامل القنصل) صوّ

تسجيلة غزوة اجلراد لألردن سنة ١٩١٦.

جاء اجلراد فأكل كل خرضاء يف األردن (*)، فقال (سامل) يف ذلك :
(٨٣) اكثارا  وايـــف  طِ لفتنا  د)  (نَجِ من 

مِساقيه! تْ  فاضَ النيّلْ  يضَ  فَ تِقول 

اراَ، واالِوعَ لْ  هَ السَّ امع  علينا  وا  فَ طِ (ح) 

(٨٤) نالقيـــــــه  ا   تَ يُوفكم  اسْ بون  حَ اسْ وموا  قَ

واالوعارا، لْ  هَ السَّ عَ  امْ علينا  طفو 
(٨٥) مراقيه  مع  الطايلة  الشموخ  يرقى 

م كل يشء، عند  فابن عدوان إذا وجه مجوعه للحرب يغنم كل يشء، عند  فابن عدوان إذا وجه مجوعه للحرب يغنم كل يشء، عند أعدائه حتى مضارهبم وتلك عادات اجداده األولني. .٨٢
(*) قالوا إن اجلراد قدم من (نجد).

٨٣.  من (نجد) جاتنا طوائف كثرية، تشبه فيضان النيل.
تنا ، وصلت الينا . تقول: تشبه. لفتا: جاءَ

٨٤. فاضوا علينا من السهل واالوعارا :مجع وعر، وهي صحيحة فصيحة. اهنضوا ، وامتشقوا سيوفكم لكي نالقيه. 
تا : لكي.

٨٥. ارسعوا يف الزحف عىل ديارنا يف السهل واالوعار، ويصعد يف اجلبال الشاخمة وهو يرتقي.
يرقى: يرتقي. الشموخ : مجع شامخ عند األرادنة وهو اجلبل، ويف اللغة شمخ اجلبل عال وطال .الطايلة : العالية.

 مراقيه : تصعيداته.



٣٠

امرا العَ ـــبَّ طَ يــــوم  مــن  ار  صَ ع  دِ أَلفَ
(٨٦) بواقِيهْ  ق   يلْحِ ذاك  اوْ  رْ  قَ ايْعَ فِيهم 

الثّامرا وَ رْ  عَ الْوَ اتني  بِسَ ال  كَ
(٨٧) تِالقِيهْ   راساً  تَمّ  ما   ، لْ البِصَ حتى 

ارا  سَ خَ يا  الَ   ( لطْ (السَّ رومَ  اكْ راحتِ 
(٨٨) القِيه  حَ عَ  من    ( امْ (الشَّ نِباتَ  لْ  أَكَ

بالنهارا رادها  الرشيعة  غريب 
(٨٩) واقيه  طِ عْ  مِ ة  حِ افْ طَ قْ  البيارِ تْكَ  جَ

٨٦. اإلبادة التامة للمزروعات، حصلت يف النهار الذي حل اجلراد فيه البالد، بعض اجلراد يعقر املزروعات واآلخر 
جيهز عىل ما بقي منها.

لفدع هو املثلة التي هنى عنها النبي بقوله: إياكم واملثلة، ولو بالكلب العقور، وهنا تعني اإلبادة الكاملة.
يلحق بواقيه: جيهز عليه إجهازاً تاماً.

٨٧. أكل البساتني التي يف األوعار والثامر، حتى القصل ما بقي منه رأس ولو بحثت عنه ال جتده.
كال : أكل . تَمّ : بقي.

تالقيه: جتده.
نْ جتنا. (*) يرو : كِ

٨٨.  أبيدت  كروم (السلط) يا لعظم اخلسارة وأكل اجلراد مجيع نباتات (دمشق) من جذورها.
س ـ راحت ، ذهبت ، أبيدت.

ع ـ ال يا خسارا ال زاذدة إلقامة الوزن والتوكيد خسارا ، من عادهتم أن يقلبوا التاء املربوطة الفاً يف بعض األحيان.
ق ـ الشام ـ يعنون هبا (دمشق) إال إذا قالوا (بالد الشام) فإهنم يقصدون هبا (سورية).

ص ـ من عَ حال قيه من جذوره. ومن رؤوس السنابل.
٨٩.  غريب هنر األردن ـ الذي كانوا يسمونه هنر الرشيعة ـ ومعنى الرشيعة يف اللغة مورد الرشابة، وهذا املراد من قوهلم 
الرشيعة لنهر األردن ـ زار تلك اآلبار هناراً، وقد شبه ألوان اجلراد بالرايات امللونة الرسيعة، وشبه رؤوس اجلراد 
باألغطية التي عىل الرؤوس مما يسميه العامة الطواقي واملفرد طاقية. ويطلقوهنا عىل الكاممة املعروفة بـ (الربنيطة).

طافحة: طائرة برسعة.



٣١

والثامرا الشجر  امعَ  الزيتون  كال
(٩٠) عراقيه  االَّ  بقي  ما  الفاليح  بعض 

، للعمـــــارا  العالية  احلكومة  عسى 
(٩١) تنقيه  ه  ابذارُ عَ  تآمــــــر  إو  تِتْلِـــــف  

وملا حلت سنة ١٩١٧ كانت جتتاح البالد جماعة رهيبة جداً ، ظهرت آثارها يف الضفة الغربية 
من األردن بسبب اجلراد الذي أكل كل نبات، وبسبب ويالت احلرب، والتجنيد اإلجباري الذي 
نجت الضفة الرشقية منه، بعد ثورة املغفورة له (قدر املجالية). فكان الكثريون هيربون من فلسطني 
إىل األردن ختلصاً من التجنيد، وطلباً للرزق. وكانت موارد الرزق شحيحة، فانترشت األمراض 
واألوبئة، مثل التيفوئيد والتيفوس واحلمى املحرقة، و اهليضة ـ الكولريا ـ وكانو يقولون (كوريرا) 

)، والوبالة ـ املالريا  . رْ فَ و (هوا أصْ

وكان بعض هؤالء الطارئني عىل األردن يموتون وال جيدون من يدفنهم.

أذكر أ ن املرحوم اخلوري (أنطون احليحي)ـ  كاهن من (بيت حلم)ـ  كان يف (مادبا) من ١٩١٤ 
ـ ١٩٢٢ ، كان يدفن يومياً عدداً من املوتى، وكان ال جيد من يساعده يف مراسم الدفن سواي، 
وكثرياً ما كان يتأخر دفن امليت، لعدم وجود أربعة حيملونه إىل املقربة. وقد رأيت الكثريين يدفنون 

٩٠.  أكل الزيتون والشجر واألثامر، وبعض املزروعات مل يبق إال عروقه.
طافحة : طائرة برسعة.

كال : أكل .
عراقية: عروقه.

٩١.  امتنى أن تقوم الدولة العليةـ  كام كانوا يدعون الدولة العثامنيةـ  بإتالف بيوض هذا اجلرادـ  مازنه *ـ  وتنقي األرض 
من تلك البذور.

 للعامرات : البقاء الدائم وعسى ـ هنا أداة متني واحلكومة لعلية ـ الدولة العلية العثامنية.
 تتلف : تبيد.

 البذارة : بذار اجلراد بيوضه: ما تركه ـ .
تنقيه : أراد تنقي األرض من بيوضه !

(*) املازن هو بيض اجلراد ، وإذا سموا إنساناً هبذا االسم قصدوا أن يكثر نسله كاجلراد (العزيزي).
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، كانت بعض األرس متوت كلها يف أحد املغاور ـ وقد ينجو منها طفل ـ يربيه  بال أكفان. وأحياناً

، مل يقبل أن يفارق املغارة التي  أحد املحسنني، فيُحرق املوتى ختلصاً من رائحتهم. وأعرف طفالً

مات فيها أبوه وأمه، وكان يستجدي كل يوم ويعود يف الليل، لينام إىل جوار أبويه، إىل أن أقنعه أحد 

املحسنني (*) أن ينضم إىل بعض من آواهم يف إحد الدور إحساناً. وكنت تر بعض املحسنني 

يقفون عىل  العثامنيني  الرتك  املتسولني. وقد رأيت بعض جنود  العرص، عىل زرافات  اخلبز  ع  يوزّ

أبواب البيوت يف (مادبا) يشحدون الطعام!.. أما املظامل التي صبها الرتك العثامنيون عىل املواطنني، 

فليس هذا مكان ذكرها. إن هلا رسالة خاصة ـ عنواهنا ذكريات مرة ـ

من شعر سامل يف تسجيل احلوادث
الرضائب  بتوزيع  املوكلني  أيدي  الناس، عىل  يُصبُّ عىل  الذي كان  الظلم  أبياته هذه يف ذكر 

االعتباطية،  التي كانت تفرضها احلكومة العثامنية باسم إعانات املجهود احلريب. قال يلوم اللجنة 

التي توكلت بتوزيع تلك الرضائب، وهذه اللجنة من عشرية العزيزات، ألن كل عشرية اختارت 

جلنة لتوزع الرضائب املفروضة عىل أفرادها:

يــــــوانْ دِ ــــارْ  صَ ما  لَّ  كِ  (ْ املِ (سَ يْل  وَ يَا 

!(٩٢) ـــــــهْ  ـَ نِيع الشِّ ــــورَ  بَاالِمُ  ، رْ ذَّ امعْ ايل مَ

(*) اعرف هذا اإلنسان طيب اهللا ثراه وجعل اجلنة مأواه.
ـِ (سامل القنصل) كلام جتمعت جلنة يف ديوان. ال أجد من يعتذر عني يف أي أمر يسء!.. ٩٢. ويل ل

 ديوان: استعارة للمكان الذي جتتمع فيه اللجنة.
ر : هو الذي حياول أن جيد لك عذراً أو مربراً ملا تتهم به. ذّ عَ  إمْ

االمور الشنيعة: كل أمر رديء.
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( لامنْ (سَ اوْ  الدفاتر  عَ  (صالح)  يوم  من 

!(٩٣) قطيعهْ علينا  اليلِّ  يَونَ  سِ مُ أَلكْ

ان، ـــدَ ابْوجْ لَـــــهْ  عـــــي  يدَّ مْ  نْهُ مِ لّ  أَلكْ
(٩٤) يعــهْ  الرشِّ فوا  ايعرَ مــــــا  ه  ِّ مهُ اوْ  رْ  وْ بَالزَّ

، انْ االِنسَ لبَ  قَ يف  اهللا،  فَ  وْ خَ انْ  جدَ ،أَلوْ انْ االِنسَ لبَ  قَ يف  اهللا،  فَ  وْ خَ انْ  جدَ ،أَلوْ انْ االِنسَ لبَ  قَ يف  اهللا،  فَ  وْ خَ انْ  دَ جْ ْأَلوْ
(٩٥) ة،  ديعْ خَ اوْ  رِ  كْ مَ ـــوهْ حتُ لَّ اتْسَ انتو  وِ

يزانْ مِ ريِ  غَ مِنْ  معْ  الدِّ يلِّ  هِ نيْ  عَ يَا 
(٩٦) ــــــــهْ   يْعَ رِ فِ لْ لَ ة  قِـــوَ لْ مِ  ، يايلِ اعْ نِةِ  وْ مُ

، وافْالنْ الِفالن  بَسَّ  ة،  حَ لْ صِ ينَا  دَ غَ
(٩٧) ـــهْ نِفيعَ هْ  لَ ا  مَ طيل،  الْربَ عَ  فَ نِدْ لَوْ 

٩٣. من اليوم الذي توىل فيه قيود التوزيع، (صالح) و (سلامن) ـ وجيهان من العزيزات ـ ومها اللذان دعيا (كمسيون) 
وكان الرتك يسمون اللجنة هبذا االسم، ألهنا هي الوسيط بينها وبني األهلني.

كمسيون:  كلمة أجنبية تعني ـ وكيل األعامل ـ ويف اصطالحهم جلنة من الوسطاء. بني الشعب واحلكومة.
 قطيعة : تدمري، استئصال للجذور.

كل واحد منهام يدعى أن له ضمرياً حياً، وادعاؤه زور وهبتان ألهنام ال يعرفان الدين.  .٩٤
وجدان: ضمري حي. قوي النفس الباطنة وقد شاع استعامل الكلمة بمعى الضمري احلي يف العهد الرتكي.

 الرشيعة : الدين.
٩٥.  الضمري احلي هو خوف اهللا، وأنتم اختذمتوه سالحاً للمكر واخلديعة.

إتسلحتوه :اختذمتوه سالحاً.
: «اسكبي الدمع بال حدود، ألن مؤونة أبنائي أصبحت ترساً ـ للتوزيع ـ ، حلامية غريي. ٩٦.   خياطب عينه قائالً

 : وفاءً يف . الفريعة : التوزيع. قِوَ لْ مِ
٩٧. أصبحنا ترضية إلحباء اللجنة وأقربائها من فالن وفالن لو ندفع الرشوة فإننا ال نستفيد.

بسّ : فقط . من الفارسية هبذا املعنى.
الربطيل:  الرشوة.       ماله نفيعه : ال يفيد.
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فانْ لْ شِ إوْ   ، مْ الْقِـــــــوادِ نَ  اعْ لِمْ  سِ أَليلِّ 
(٩٨) ــــــهْ  قِطيعَ اوْ  بُ  عْ رُ الكيالتْ  نَ  امْ اهِ  رَ وَ

، ابْقبَّانْ ــــــــو  يلُ كِ تآالِفْ  ـــنْ  ثَمَ  ّ يلَ عَ
(٩٩) ـــــــهْ  يعَ سِ وِ بيا فالحه   ( ابِرْ (ابو جَ تَ  ْ رصِ

وسامل القنصل مسجل أمني للحوادث يف حينها. من ذلك، ما سجله عن آفة الفار التي أصابت 
كانوا  مادبا.  أهايل  أن  األرايض،  تلك  الفئران يف  السبب يف ظهور  مادبا. ولعل  أهايل  مزروعات 
مات بينهم وبني بعض  مضطرين إلمهال تلك األرايض مدة تقرب من سبع سنني، بسبب اخلصوُ
القبائل من سنة ١٩١٥ إىل سنة ١٩٢١. فقد كانت الفئران هتاجم املزروعات ليالً فال يوجد هلا 
أثر يف الصباح. ومن غرائب األمور، أن املزروعات التي كان أصحاهبا يتداركوهنا، قبل أن هتامجها 
أعجب  من  وهو  سنابل،  من  عليها  ما  وتأكل  البيادر،  إىل  عليها  تزحف  الفئران  كانت  الفئران، 

العجب! فنظم (سامل القنصل) قصيدته هذه خياطب جيوش الفئران:

لفان، هنبته احلكومة العثامنية بام يسمون املبايعات  لِم يل من مزروعات، من هنب البدو بواسطة القوادم والشُّ ٩٨. الذي سَ
بالكيالت، مجع كيلو ثامنية آالف كيلو، التي يدب من ذكرها الرعب يف القلوب، وتقطع أمل الفالح من كل خري.

القوادم: مجع قادم، وهو أداة من اخلشب مستطيلة لنقل املزروعات عىل احلمري ، أو البغال. يُوضع القادم عىل ظهر 
راع  فيقولون : «قادم  الدابة بشكل رقم ٨ ، وكان الذين ينهبون املزروعات يستعملون القوادم، ومثلهم فقراء الزَّ
قمح، وقادم شعري، وقادم عدس، وغري ذلك، وهم يقصدون ما محل بواسطة القادم. أما املزروعات التي كانت تنقل 

بكَ ، الواحدة شبكة،  وسميت كذلك، ألهنا مصنوعة من حبال مشبكة. عىل اجلامل، فيدعوهنا الشَّ
شلفان: مجع شليف، وهو كيس من اخليش كبري تنقل فيه املزروعات عىل احلمري والبغال، وهذا ما كان يستعمله 

راع. اللصوص، والقادم والشليف والشبكة من اصطالحات الزَّ
رعب : خوف واضطراب.

الكبار، وله  أثرياء األردن  (أبو جابر) ومن  (أبو جابر)  القمح كأنني أصبحت  ثامنية آالف كيلو من  ٩٩. فرضوا عيلَّ 
مزرعة بني (مادبا) و (عامن) تعرف بـ (اليادودة).

 بقبان:  موزونة بالقبان.



٣٥

ه، اعَ َ مجِ مِنْ  م  ركُ وْ دُ ب  رِّ خيِ أَهللا 
(١٠٠)  ! لْ امَ االعْ بِثنيَ  خَ  ، انْ الفِريَ مجاعةَ 

ه اعَ وَ اقْ مِن  عنا  رْ زَ يتَـــــــوا  عَ رَ ـــــــــو  ـــــــــوُ ـــــــــوتُ ُ ـــــــــوإنْ ُ ـــــــــوإنْ ـــــــــوتإنْتُ ـــــــــوتُ ُ ـــــــــوإنْ ـــــــــوتُ ُ
املْ (١٠١) ن وال اشْ ضِ ما اهبا حِ ـــــضَ الفاليحْ بَعْ

ة، ناعَ الشَّ يولَ  الذَّ رانَ  عْ زُ يــــــا  ــــــوا  سُ أخْ
(١٠٢) امجالْ  ىل  عَ لِينَه  نَاقْ ي  رعِ زَ اديكــــمُ  غَ

جواب الفئران:

، ــــهْ ابْطاعَ ليــــــن  نَازْ وايــفْ  طِ نَــــا أحْ
(١٠٣) ـــالْ  نِنْمَ عِ  رْ الزّ لــى عَ البَاري  رَ  آمَ إنْ 

ر  اهللا بيوتكم يا معرش الفئران أصحاب األعامل اخلبيثة. ١٠٠. دمّ
خبثني االعامل : أصحاب األعامل الرشيرة الفاسدة، واخلبيث هو املاكر  الشديد االحتيال.

١٠١. أنتم أكلتم زرعنا من جذوره، إىل حد أن بعض احلقول مل يبق فيها من الزرع، ما حيمل بني الساعدين مضموماً 
م عليه معانقة. وال اشامل: وال ملء يد  ناً ومنه، استقبله يف احلضن؛ أي سلّ ضَ إىل الصدر، واألرادنة يسمون ذلك حِ

احلاصد من الزرع.
انتو : أنتم .  إقواعه : جذوره.

إشامل واجلمع اشامالت: اضاممة من سنابل القمح أو الشعري.
يف  أثر  له  ليس  إذ  مجال؛  عىل  ونقلتموه  زرعي،  حصدتم  قد  لعلكم  الشنيعة،  القصرية  الذيول  ذوي  يا  إخسأوا   .١٠٢

األرض.
 أخسوا : إخسأوا.
 غاديكم : لعلكم.

باهالك  أمرنا  فإذا  بعملنا، إطاعة ألمر اخلالق،  نقوم  ١٠٣. نحن مجاعات ال حتىص، جيمعنا رأي واحد، وعمل واحد 
املزروعات نميل عليها ونتلفها .

        إحنا: نحن .
 ننامل: نميل عىل اليشء لتدمريه.
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ـــــهْ والتَّالعَ ـــــــلْ  هَ السَّ ـــال  متِ نـــا  إمجوعَ
(١٠٤) لْ  امَّ سَ اوْ  لْ  فاعِ لّ  كِ ـــنْ  مِ ابْنـــا  ا  مِ يا 

، ــــه  اعَ قَ طْ  سِ وَ نهْ  زَ ْ خمِ ارِفْ  عَ ل  الكِ وَ
(١٠٥) جال  ىل  عَ زْ  عَّ وَ إمِ حْ  ناصِ بَلْ  سِ ى  تِلقَ

ـــه ، ـَ يِّــــــه ، ابْتَاعـ يَاكينــــــــاً  مِضِ نّـــــا مِ حِ
(١٠٦) الْ  َ واالمحْ رايسْ  والدَّ ه،  صيِدِ احلَ ــــلَ  الجْ

ه اعَ َ ارسْ ر  يَـــــــدوِّ نَّـــا  مِ لْ  كِ أَليَومْ 
(١٠٧) لْ  امَّ عَ باجلهدِ  الليَّل  لَّ  كِ يَميض 

ة،  عَ ١٠٤. وعىل لسان الفئران يقول: إن مجوعنا من الكثرة بحيث تضيق عىل استيعاهبا السهول، وتالع األرض، مجع تلْ
وهي األرض الواسعة بني جبلني، أو أكمتني، فيها ارتفاع خمصص بالزراعة. ما أكثر الذين بيننا من مهرة العامل، 

والذين يسملون اآلبار: ينظفوهنا.
 التالعة : مجع تلعة وهي األرض التي فيها ارتفاع خمصص بالزراعة.

 با ما ابنا : ما أكثر الذين بينا ؛ أي : فينا ـ .
لة. امَ ل: مبالغة من سمل، أي ينقي البئر مما فيها من سمله. وهي عند األرادنة إسْ سامَّ

١٠٥. كل منا يعرف خمزنه يف وسط السهل واجلحر املخصص به، وجتد السنابل السامن، منضدة عىل جانب.
          قاعة: حجرة .  اموعز: مدحور.

          تالحظونه هنا أن الشاعر انطق معرش الفريان بسبعة أبيات. وهو من نوع انطاق ما ال ينطق.
١٠٦. نحن آالت حادة قاطعة، من أجل احلصاد، والدارس أو التحميل.

ن ـ مياكيناً ـ ما كنات.
س ـ مضيَّة حادة .

ة ـ قاطعة. ع ـ إبْتاعَ
١٠٧. كل واحد منا معرش الفئران يبحث عن مؤونة مبكرة، يقيض ليله يعمل جاهداً ليحصل عىل ما يقيه رش اجلوع.

ب ـ ارساعه ـ قليل من احلبوب يبحث عنها الزراع قبل احلصاد إلطعام أرسهم، إىل أن جييء وقت احلصاد.
(*) حاول بعض العلامء أن جيعل انطاق ما ال ينطق خاصاً بشعراء األندلس فرددنا عليه يف حينه (العزيزي).
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١٠٨.  قصاص لكم أنتم الذين حترضون لنا السم تشرتونه باملال.
جزاكم : قصاص لكم ، جتيبو إلينا: حترضون لنا.

بنا، وأنتم  الطبع وحترشونه  ، وهو فاسد  ليالً اهلر خري األطعمة  اللصوص، تطعمون  لفيف  به  يقوم  بام  ١٠٩. تقومون 
تعلمون أنه عدو للفئران منذ األزل.

ى ومشى : احتفظ باللص يف داره وقدم له خري الطعام، ودله عىل عورات الناس ليمكنه من رسقتهم.  عشَّ
 من دور االجيال ـ منذ األزل، منذ ابتداء الزمان.

و الفضاء أضحى مملوءاً بجيو الفضاء أضحى مملوءاً بجيوش تشبه األحراج، والسامء صارت ميدان حرب إلنكلرتا واملحاور. .١١٠
حراجي:غابات وأحراج.

اءها.املحاوير: مجع حمور، ويعني بذلك أملانيا وحلفاءها.املحاوير: مجع حمور، ويعني بذلك أملانيا وحلفاءها.

ه اعَ االِبضَ ون  تِشرتِ اليلِّ  يا  مْ  زاكُ جِ
(١٠٨) بَاملالْ  ه  وُ تِرشْ مّ  السَّ ينا  لَ وا  يبُ جتِ

ه بَاعَ الطُّ دِيَّ  رِ ــــــــتوا  امتشُّ وِ ـــــوا،  شُّ تَعَ
(١٠٩) يالْ  االجْ دِورَ  من   ٍ الفارْ عدو  أَهلِرّ 

قنصل) منظرات مع:(سامل القنصل) منظرات مع:(سامل القنصل) منظرات مع: ـِ  وقد كان ل

أ. املرحوم ـ الشيخ مطلق أبو الغنم.

غنم.حوم الشيخ سامل السليامن أبو الغنم.حوم الشيخ سامل السليامن أبو الغنم. ب. واملر

جـ. والشيخ حممد املناور أبو الغنم.

كانوا  الذين  عن  خيتلفون  اليوم  أبناء  لكن  النفيسة،  اآلفاق  سعة  عىل  تدل  الذين ،  عن  خيتلفون  اليوم  أبناء  لكن  النفيسة،  اآلفاق  سعة  عىل  تدل  الذين ،  عن  خيتلفون  اليوم  ناء  مناظرات وهي 
القنصل) يف مسابقة  يتحلون بسعة الصدر، لذلك هنمل هذا املوضوع وننتقل إىل مشاركة (سامل 

الشعراء  التي اقرتحتها (إذاعة لندن) سنة ١٩٤١.

ي راجَ اوحَ اجيوش  ارتِ  صَ ام  السِّ بْدَ  يكِ راجَ اوحَ اجيوش  ارتِ  صَ ام  السِّ بْدَ  يكِ راجَ اوحَ اجيوش   ِ
ير(١١٠) املحاوَ وَ انكلرتا  حرب  يرميِدانْ  املحاوَ وَ انكلرتا  حرب  يرميِدانْ  املحاوَ وَ انكلرتا  حرب  دانْ  يا 



٣٨

اجي هَ الرَّ النِّجومَ  نْدَ  عِ وا  اجيتِبارزَ هَ الرَّ النِّجومَ  نْدَ  عِ وا  اجيتِبارزَ َ
(١١١) البري!  اعَِ   قَ لَ اَحْ  طَ هْ  بُ اعَِ  قَ لَ اَحْ  طَ هْ  بُ اعَِ  قَ لَ حْ  ارثْعتْ ارثْعتْأَليلِّ  تْأَليلِّ  ارثْعَ َأَليلِّ 

جلاَجي، اوْ اخُ  ارصْ ع  تِسمَ اروبا،  نَ  جلاَجي،إمْ اوْ اخُ  ارصْ ع  تِسمَ اروبا،  نَ  َجي،إمْ
(١١٢) (و) ْ يايريْ يايريْ  الطَّ ت  ايْامَ حَ عْ  مَ يايري  الطَّ ت  ايْامَ حَ عْ  مَ يايري  بْ ضَ الْغَ ا  اهَ جَ

اترجاحيْ  لَيها  االَرضْ  ودَ  عُ الرَّ فَ  قَصْ
(١١٣) تناكري،  بَهْ  ا  مَ  ، نامِيتَ دَ أَلوابلْ 

االبْراجيْ  تنيَ  مِ فْ  سِ ختِ قِذايفاً 
(١١٤) امِريْ  َ جمِ اوْ  ابْنَار  ها  الَ يَصْ انْ  كَ بِرْ

، جي  امَ سِ فيها  انْ  ملَ االْ ايلَ  عَ فَ
(١١٥) االِصاغريْ  وَ ا  النسَّ عَ  الكنايسْ  مَ  دْ هَ

ي، الجِ مَ فيها  ى  ظمَ العِ إبْريطانِيا 
(١١٦) املِشاهريْ  والرجالَ  لْ  الفِطاحِ فيها 

١١١. مبايزهتم حصلت عند النجوم الالمعة، والذي عارت به راحلته سقط إىل قرار البئر.
الرهاجي : الالمعة.  ارثعت به : عارت به مقلوب عثر، ومعناها يف اللغة خيتلف، إذ تعني يف اللغة الرشه.  طاح 

قط يف اهلاوية.ة البري: سقط يف اهلاوية.ة البري: سقط يف اهلاوية. ة البري: سلقاعة البري: سلقاع
يايري : مجع اجلمع لطيارة.طيايري : مجع اجلمع لطيارة.طيايري : مجع اجلمع لطيارة. ع رصاخاً وجلاجة، جاء الغضب مع الطيارات التي حتوم.١١٢. من أوربا تسمع رصاخاً وجلاجة، جاء الغضب مع الطيارات التي حتوم.١١٢. من أوربا تسمع رصاخاً وجلاجة، جاء الغضب مع الطيارات التي حتوم.

ارجتاجي :  ١١٣. األرض ترتج من القصف الذي يشبه قصف الرعود، لكن وابل املطر دناميت ال سبيل إىل انكاره.
قطر.شديد والكلمة عربية صحيحة، اسم فاعل من وبل: املطر الشديد الضخم القطر.شديد والكلمة عربية صحيحة، اسم فاعل من وبل: املطر الشديد الضخم القطر. شديد والكلمة عربية صحيحة، اسم فاعل من وبل: املطر الشديد الضخم الزلزال.  الوابل : املطر الشديد والكلمة عربية صحيحة، اسم فاعل من وبل: املطر الشديد الضخم الزلزال.  الوابل : املطر ال

١١٤.  قذائف تدمر القالع املتينة تشبه الربكان الذي يقذف اجلمر والنار.  االبراجي : مجع برج، احلصون والقالع، وهي 
عربية صحيحة.

سامجي : سامجة، خباثة، وهلا هذا املعنى  يف  ساء واألطفال.١١٥.  افعال األملان فيها سامحة، فهي هتدم الكنائس عىل النساء واألطفال.١١٥.  افعال األملان فيها سامحة، فهي هتدم الكنائس عىل النساء واألطفال.
اللغة. يقال سمج اللبن :كثف وفسد طعمه . واألصاغري:  مجع اجلمع لألصاغر.

ريطانيا العظمى حتتمي بمالجئ صممها فحول الرجال املشاهري. بريطانيا العظمى حتتمي بمالجئ صممها فحول الرجال املشاهري. بريطانيا العظمى حتتمي بمالجئ صممها فحول الرجال املشاهري. .١١٦
 فطاحل: مجع فطحل وهو الرجل العظيم، والفطاحل عند املولدين كبار العلامء.



٣٩

واجِ مْ كاالْ املَلَكي  انَ  ريَ طَ وفْ  شُ
(١١٧)  ! نَاعريْ مَ فِوارسْ  جيِّه،  ْ ريَّ طَ كْ  مَ نِعْ

دواجي عاً  ْ رسِ اجلو  بِامناوشاتَ 
(١١٨) ريْ  السَّ وَ عِ  بالرسِّ ِق،  الربَ ْعَ  ملَ يَشادوا 

اجي، هَ وَ نْنيْ  واقذفَ فنهن،  ذِ احْ لَنِ 

،(١١٩) افِريْ  املغَ عَ ن  قَ رَّ تِفَ رن،  تِفجَّ
جادِ وِ مع  ية  خاوْ نْ  اهلْ يِة  اهلَاوْ عَ  إمْ

(١٢٠) الشناظري   اتَ  اهقَ شَ من  لَق  انْشَ خر  صَ

اجِ  صَ او  درعاً  إو  عْ  نْفَ يَ ما  يفْ  أَلسَّ
(١٢١) نَاطريْ  قَ ه  لَ ثِقَ الكازان  هوال  هْ  لنَّ

ج ناهيك بالطيارين الفوارس.واج ناهيك بالطيارين الفوارس.واج ناهيك بالطيارين الفوارس. وا انظر إىل الطريان امللكي كاألموا انظر إىل الطريان امللكي كاألم .١١٧
مك ، ناهيك بالطيارين وقد نسب الكلمة نسبة تركية، تشري إىل أثر الرتك العثامنيني، حتى يف شعراء البادية؛  إذ  مك ، ناهيك بالطيارين وقد نسب الكلمة نسبة تركية، تشري إىل أثر الرتك العثامنيني، حتى يف  نِعْ رتك العثامنيني، حتى يف  نِعْ

جيِّة. قال طريْ
١١٨. خيرب اجلو يرسعون كلمعان الربق يف الظالم بالرسعة واالنطالق.

يشادوا : يشبهون .
ذفت ما فيها من متفجرات تفجرت متفرقة املخافر.إذا حذفت هذه الطيارات وقذفت ما فيها من متفجرات تفجرت متفرقة املخافر.إذا حذفت هذه الطيارات وقذفت ما فيها من متفجرات تفجرت متفرقة املخافر.  .١١٩

 املغافري ، أماكن احلفارة مجع اجلمع.
ت أعايل اجلبال الوعرة. ١٢٠. يف انحدارهن هلن صوت رهيب مع ملعان، كالصخور التي تشظّ

الشناظري:  مجع شنظور ، وهو اجلبل الوعر جداً.
ت القذيفة الكرب ألهنا تزن القناطري املقنطرة.قطت القذيفة الكرب ألهنا تزن القناطري املقنطرة.قطت القذيفة الكرب ألهنا تزن القناطري املقنطرة. قطئح الفوالذية إذا سقطئح الفوالذية إذا س سيف و ال فائدة من السيف و ال فائدة من السيف وال الدرع وال الصفا .١٢١

من  للوقاية  تتخذ  التي  الفوالذ،  صفائح  هنا  الكلمة  معنى  لكن  عليه،  خيبز  حمدب،  حديد  األصل  يف  للوقاالصاج  تتخذ  التي  الفوالذ،  صفائح  هنا  الكلمة  معنى  لكن  عليه،  خيبز  حمدب،  حديد  األصل  يف  للوقاالصاج  تتخذ  التي  الفوالذ،  ح 
الرصاص.

.الكازان : تعني القذيفة الكرب 



٤٠

عاجي زَ ابِلْ  وَ تقولْ   ، قنابالً
(١٢٢)  ! الشخاتِريْ وَ دْ  الربَ يف  نَه  زْ مِ شتَدُّ  الَ

اجي، عَ رَ ة  يطَ البِسِ عىل  جْ  عَ دَ ا  مَّ دَ
(١٢٣) تناثري،   تْ  احَ رَ اجليشْ  مَ  وُ حلِ وفْ  تِشُ

، بِانْعراجِ أَملانيا  رت  تقهقَ
(١٢٤) اويرْ  املِشَ وَ م  اهتْ ارَ غَ رتْ  تِوخَّ

، باالبتهاجِ كنت  (موسوليني)  يا 
(١٢٥) اسريْ  املخَ وَ طبْ  عَ لْ لَ كْ  يشَ جَ تْ  ضِ رَّ عَ

جاج، والعَ البال،  جاكِ  (ليبا)  يا 
(١٢٦) والطوابريْ  االِفرقْ  عَ  استهلت  زنِة  مِ

الجي  (لُوط)  يوم  وم ادُ صَ ط  خَ سَ اكِ  جَ
(١٢٧)، نيايريْ أَشعلوها  يَكةِ  املالَ يَومَ 

قنابل تشبه الوابل الشديد عندما يشتد مزنه بالربد، تصحبه الربوق. .١٢٢
١٢٣.  سال الدم بغزارة عىل البسيطة تشاهد حلوم اجليش متناثرة.

 دعج: سال بغزارة.
، تعطلت غاراهتا وهجامهتا. ، تعطلت غاراهتا وهجامهتا.١٢٤. تراجعت أملانيا بأسلوب ملتوٍ اراهتا وهجامهتا.١٢٤. تراجعت أملانيا بأسلوب ملتوٍ

ر : الغارات املتتالية.املشاوير : الغارات املتتالية.املشاوير : الغارات املتتالية.
ر.ك عرضت جيشك للهالك واملخاطر.ك عرضت جيشك للهالك واملخاطر. ك عرضت جيشك للهالك واملخاط١٢٥. يا موسوليني كنت مرسوراً لكنك عرضت جيشك للهالك واملخاط١٢٥. يا موسوليني كنت مرسوراً لكن

١٢٦. وأنت يا ليبيا ، جاءك الويل وغبار احلرب كاملزنة املنهمرة عىل الفرق واجليوش الضخمة . والطوابري : مفردها 
طابور، من مصطلحات اجليش العثامين، ورثناها نحن.

يايري عند القوم مجع اجلمع ١٢٧. أصابك ما أصاب سدوم عندما هرب منها لوط، وأشعلتها املالئكة بالنار. وكلمة نيايري عند القوم مجع اجلمع ١٢٧. أصابك ما أصاب سدوم عندما هرب منها لوط، وأشعلتها املالئكة بالنار. وكلمة نيايري عند القوم مجع اجلمع 
لنريان.

وم لوط.صادوم،: هي سدوم قرية قوم لوط.صادوم،: هي سدوم قرية قوم لوط.
ئ الجي : الجئ الجي : الجئ، هارب.

يا يري  نيا يري  نيا يري : مجع اجلمع نار نريان نيايري ، عندهم.



٤١

، اجِ بانزعَ عبهمْ  رُ مِنْ  ايطاليا  وِ
(١٢٨)  ! الشنانريْ بَه  شِ بالغابَات  وا  سُّ يَندَ

جاج، الدِّ لَونَ  قْ  ربوُ طِ ن  عَ ن  روُّ فَ
(١٢٩)  ، ريْ احِ باملِجَ روا  حَّ جَ االرنِبْ  به  شِ

اج  جَ هَ وا  جَّ هَ او   ، خلوها  بنغازي 
(١٣٠)  ، املِساعريْ لَونَ  اخلليات  عَ  مَ وا  جُّ هَ

بانفراجِ وا  اتبرشَّ العربيَّة  يا 
(١٣١) الغريْ  امنَ   أقو اسالح  ابْكلّ  دولتنا 

تَاجِ او  جلاناً  وْ ابْصَ نا  كْ لَ مَ حييى 
(١٣٢) سري!  مورنينج  جود  لترشتشل،  واقول 

١٢٨. إيطاليا خلوفها وانزعاجها خيتبئ أبناؤها يف الغابات كاحلجل.
يندسوا:  خيتفون.

اج واألرانب واختفوا باألهربوا من (طربق) كالدجاج واألرانب واختفوا باألهربوا من (طربق) كالدجاج واألرانب واختفوا باألجحار. .١٢٩
فرون: فروا . األرادنة يلحقون املايض هبذه النون التي هي نون اإلعراب اخلاصة باملضارع.

دوا عقوهلم.اربني يف األرايض اخلالية مثل الذين فقدوا عقوهلم.اربني يف األرايض اخلالية مثل الذين فقدوا عقوهلم. اربني يف األرايض اخلالية مثل الذين فق١٣٠.تركوا بنغازي هاربني يف األرايض اخلالية مثل الذين فق١٣٠.تركوا بنغازي ه
ام.ال نظام.ال نظام. ال نظاج : فروا بال تعقل وبال نظاج : فروا بال تعقل وب اج : فروا بال تعقل وبوا هجاج : فروا بال تعقل وبوا هج وا هجهجوا هجهج

ليات : مجع خالء وهو األرض اخلالية من أي خملوق. اخلليات : مجع خالء وهو األرض اخلالية من أي خملوق. اخلليات : مجع خالء وهو األرض اخلالية من أي خملوق.
فاء.لفاء.لفاء. لب ـ دولتنا : يعني هبا احللب ـ دولتنا : يعني هبا احل

راج األزمنة ، حلفاؤنا بكل سالح أقو من غريهم.١٣١. ابرش الدول العربية بانفراج األزمنة ، حلفاؤنا بكل سالح أقو من غريهم.١٣١. ابرش الدول العربية بانفراج األزمنة ، حلفاؤنا بكل سالح أقو من غريهم.
اح ـِ ترشتشل حتية صباح ـِ ترشتشل حتية صباح اخلري. ـِ ترشتشل حتية صباً بالعزة واملجد وحتية ل ـِ ترشتشل حتية صباً بالعزة واملجد وحتية ل اً بالعزة واملجد وحتية ل١٣٢. عاش ملكنا متوجاً بالعزة واملجد وحتية ل١٣٢. عاش ملكنا متوج

جود مورننج سري : أثر االنكليز فينا كام رأينا أثر الرتك العثامنيني.





٤٣

الفصل الثاين
شاالشاالشاعر مجيل أبو الغنم

وم حمامياً عن رشف القبيلة ومن هؤالء الشعراء الشاعر الزعيم والوجيه، هو الذي يعتربه القوم حمامياً عن رشف القبيلة ومن هؤالء الشعراء الشاعر الزعيم والوجيه، هو الذي يعتربه القوم حمامياً عن رشف القبيلة ومن هؤالء الشعراء 
الشيخ (مطلق أبو الغنم) والشيخ (مجيل أبو الغنم) وقد أرسل الشيخ* مجيل أبو الغنم بقصيدة إىل 

(الوجيه الشاعر سامل القنصل) عىل أثر انتخاب لعضوية جملس اإلدارة يف مادبا يقول فيها:

هلا، استبدل بالراحة تعباً ونصباً. هلا، استبدل بالراحة تعباً ونصباً.الزمن غري األحوال وبدَّ باً.الزمن غري األحوال وبدَّ  .١
عناه :تعب وعناء ،حول اهلمزة هاء.

الزمن مثل ادوالب املتحرك، ونحن ال نعرف مراده.  .٢
ناه : أمانيه ، مراده.إمناه : أمانيه ، مراده.إمناه : أمانيه ، مراده.

٣.  يا ليتنا نعرف ما يريد بنا الدهر، فلو عرفنا ذلك، ملا أخطأ منا أحد.
 آه :معناها ليتنا.

تاه :ضل الطريق أخطأ، وتوهان الشديد الضالل، والتوه : الضالل املقصود.
٤.  كثريون هم الذين قلبهم الدهر عىل وجوههم وأذهلم ، وكثريون هم الذين جندهلم عىل ظهورهم قتىل.

صباحه : وجهه.  قفاه : ظهره.
* سنر يف قصيدمها سامحة النفس، وعفة النقاش واالعرتاف بالفضائل التي يتحىل هبا املناقش هو وقومه. والشعراء 
الزعامء والوجهاء يعدون أنفسهم، ويعدهم قومهم مدافعني عن رشف القبيلة كام كان ينظر إىل الشاعر يف اجلاهلية 

ويف صدر اإلسالم!

ل بَـــــــدَّ او  يَّــــــــر  غَ ــــــرْ  هَ أَلدَّ
(الوجيه الشاعر سامل القنصل) عىل أثر انتخاب لعضوية جملس اإلدارة يف مادبا يقول فيها:

ل بَـــــــدَّ او  يَّــــــــر  غَ ــــــرْ  هَ أَلدَّ
(الوجيه الشاعر سامل القنصل) عىل أثر انتخاب لعضوية جملس اإلدارة يف مادبا يقول فيها:

دايْـــــــــــــــر البْ  وْ دُ ــــــــرْ  هَ أَلدَّ

اده ـــــرَ مَ ــــــتم  نِفهَ لــــــــــــو  آه 

ـــــــــهْ باحُ صِ عَ  مكفـــــي  كــــــم 

احـــــــة ابعنـــــــاهْ (١) ل الرَّ بَـــــــــدَّ
فنــــا لــــــهُ امنــــــاهْ  (٢) رَ ــــــــا عِ مَ

(٣) ــــــوق تـــــــــاهْ لُ مــــا تَـــــر خمَ
رمـــــــــي ع قفـــــــــاه  (٤) ــــــم مَ كَ



٤٤

٥.   ما أكثر الذين طرحهم الدهر عىل اجلانب األيمن وما أكثر الذين طرحوا عىل اجلانب األيرس، وهم يتأوهون.
آه : أتوجع ، وهي اسم فعل، ومعنى هذه الكلمة هو معناها يف الفصحى اسم فعل بمعنى املضارع.

ما أكثر الصناديد األقوياء الذين أزال عزهم، وهم ذوو عزة وجاه.  .٦
جاع. وهي هبذا املعنى يف اللغة.صنديد: سيد شجاع. وهي هبذا املعنى يف اللغة.صنديد: سيد شجاع. وهي هبذا املعنى يف اللغة.

ذات: أراد هبا (ذا ) ومعناها صاحب.
وات.راء وباشوات.راء وباشوات. وكاً وعظامء ووز٧.  كم أذل ملوكاً وعظامء ووز٧.  كم أذل ملوكاً وعظامء ووز

ر وقلب التاء يف باشا وات هاء للقافية. زَ ام الناس. ومجع كلمة وزير ظام الناس. ومجع كلمة وزير ظام الناس. ومجع كلمة وزير عىل وَ ظعنارص: مجع عنرص، وقد أراد هبا عظعنارص: مجع عنرص، وقد أراد هبا ع
. ٨.  والذي يرتقي إىل منصب ينكر أخاه كربياءً

معاملة األسامء اخلمسة عىل هذا الوجه معروفة يف العربية، قال الشاعر:
إن أباها، وأبا أباها، قد بلغا يف املجد غاياهتا!

الرتكي (طوزلق) وجيمعوهنا عىل طزالك،  بأغطية من اجللد يسموهنا باسمها  يلبس جرابات ويغطي ساقيه  الرتكي (طوزلق) وجيمعوهنا عىل طزالك، ٩.  متدن  بأغطية من اجللد يسموهنا باسمها  يلبس جرابات ويغطي ساقيه  الرتكي (طوزلق) وجيمعوهنا عىل طزالك، ٩.  متدن  طية من اجللد يسموهنا باسمها 
ن). واستبدل بالسيف عصاً، أي ختىل عن مقومات الرجولة والزعامة (متدَّ

امسود : مجع مسد ويعنون هبا اجلوارب.
تني فنجان قهوة وكوب شاي.جتني فنجان قهوة وكوب شاي.جتني فنجان قهوة وكوب شاي. ضوية املجلس نشرتي بحاعضوية املجلس نشرتي بحاعضوية املجلس نشرتي بحا  .١٠

 تنوخذ: تؤخذ.
ن اف بابن كلب وابن اف بابن كلب وابن أقذار. ّ وبدل األرش١١.  الدهر غريّ وبدل األرش١١.  الدهر غريّ وبدل األرش

املـــــــــهُ قـــــــــــــــال آه ! (٥) عَ شِ
ـــــــــــزّ اوْ ذات جــــــــاه، (٦) اتْ عِ ذَ
(٧) والبـــــاشــــاواه  رْ  زَ أَلــــــــــــــوِ
(٨) اخــــــــــاه  علـــى  فْ  رَّ ايتَعَ ما 
(٩) صـاه  ابْعَ يـــــــف  السَّ ل  بَــــــدَّ
(١٠) شــــاه  كــــــــاسْ  او  ه  وَ هِ قَ شــــاه فنجان  كــــــــاسْ  او  ه  وَ هِ قَ شــــاه فنجان  كــــــــاسْ  او  ه  َ
(١١) خــــــــاه  لَدْ  وَ إوْ  كافْ  لد  وَ ط  حَ

ــــــه يمينُ عَ  ــــرمــــي  مَ ــــــــــمّ  كَ

ــــــارمْ نْديــــــد  صَ مّ رمــــــــى  صَ كَ

ناصـــــــــر ــــوك او عَ كــــم رمــى املْ

ة عَ وظيفــــــة عَ وظيفــــــة ـــــــل ْصَ ـــــــلي حيِ ْصَ لي حيِ ـــــــــ اللِّ ـــــــوَ ْصَ ـــــــــي حيِ اللِّ ـــــــوَ ْصَ ي حيِ

، زالِكْ طِ ،او  زالِكْ طِ ،او  ْ ود  سُ امْ يلبَسِ 

تِني اجْ حَ فــــــــي  ـــذ  خِ تِنْوِ ضويِّة  ـــذ أَالِعِ خِ تِنْوِ ضويِّة  ـــذ أَالِعِ خِ تِنْوِ ة 

لْ وبَـــــــدَّ لَّْـــــــــر  وبَـــــــدَّ لَّْـــــــــر  َـــــــدَّ غي وبر  غيَّـــــــــر  وبر  َّـــــــــر  غيالدهــــــــ غيالدهــــــــر  ر 



٤٥

الدهر غري وبدل يا مجيل االغنامت، وقد حول التاء املبسوطة تاء مربوطة، وقد فعل العرب ذلك، فقالوا:ـ  .١٢
بنات من املكرمات».البنات من املكرمات».البنات من املكرمات». «دفن البناه، من املكرماه، بدالً من دفن 

١٣.  الدهر مثل السيل اجلاري ونحن نجري معه كاألمواج.
١٤.   الزمن مثل عابر السبيل يسوق كل اخللق بعصا.

١٥.  يسوق اجلميع ال فرق عنده بني غني وفقري، ال صبي، وال فتاة، يعني أن الدهر يفني اجلميع بال استثناء.
طرح فيه األحذية.١٦.  كم أذل خبيثاً منافقاً، جعله يف املكان الذي تطرح فيه األحذية.١٦.  كم أذل خبيثاً منافقاً، جعله يف املكان الذي تطرح فيه األحذية.

بّ : يقصد هبا الرجل اخلبيث املاكر املحتال، وهذا معناه يف اللغة، غري أن األرادنة يلفظوهنا بكرس اخلاء وهي  اخلَ
الفتح.اللغة بالفتح.اللغة بالفتح.

حطه: وضعه.
 مقرط احذاه : أذل مكان حيث توضع األحذية.

١٧.  كم أزال من الوجود دولة عظمة، وها هي ذي آثارها واضحة.
 اهفى : أزال ودمر.

ة، وقد قلب التاء املبسوطة تاء مربوطة.ارع: انظر. وبيناه مجيع بينة، وقد قلب التاء املبسوطة تاء مربوطة.ارع: انظر. وبيناه مجيع بينة، وقد قلب التاء املبسوطة تاء مربوطة.

١٨. ما أكثر األغنياء الذين فقدوا أمواهلم وصاروا يشحدون العشاء.

ل بَـــــــدَّ او  يَّــــــــر  غَ ــــــرْ  هَ أَلدَّ

، ــــــــارِي  جَ يـــل  كالسّ ــــــــرْ  هَ أَلدَّ

بيــــــــلْ سِ عابــــــــر  ـــــــــــرْ  هَ أَلدَّ

يْــــــــر، قِ الفَ ــــــــــعَ  مَ الغنــــي 

امنافِق باً خِ مــــى  رِ ــــــــمْ  كَ

هْ ظيِمِ عَ ولهْ  دَ هْ  ظيِمِ عَ ولهْ  دَ هْ  ِمِ فـــــــى أَهْ ـــــــمِ  كَ

، هُ والَ امْ يتِ  فْ هَ ـــــــــيْ  نـِ غَ ــــــــم  كَ

(١٢) االغنُمـــــاه!)  (مجيـــــل  يــــــا 
(١٣)  ! معــــــاه  موجاتٍ  واحنــــــا 
(١٤)  ، ابعصـــــاه  ــــلّ  الكِ ايـــــق  سَ
ـــــعَ الفِتـــــــــاه ، (١٥) بــــــــي مَ أَلصَّ
(١) احـــــــــذاه،  مقـــرط   فـي  ه  طَّ حَ
(١٧)  ، بيَّنــــــــاهُ  هْ  اثـــــــــارَ عَ   أَرْ
(١٨)  ، شــــــــاه  عَ يستْعطـــــــي  ارْ  صَ

صديقك  إن  املفسدين:  بعض  له  قال  القنصل  سامل  إىل   ، مجيل  الشيخ  قصيدة  وصلت  وملا 
الشيخ مجيل، رمز بحرف كاف إىل الكافر، وبحرف خ إلـى اخلنزير. فأجابه هبذه القصيدة معتباً، 

ومفتخراً:



اإلفالس عم البالد العربية إىل حد جبال الرشاه.  .١٩
مر بعض أهل البالد العربية، كل واحد وصل إىل هناية ما يمكن أن يتحمل. ٢٠.  لقد دُ

وا يف طلب األموال األمريية. ويف الرضاوالت سنو املحل، وجاءت احلكومة تستويف الرضاوالت سنو املحل، وجاءت احلكومة تستويف الرضائب، واجلباة أحلّ والت سنو املحل، وجاءت احلكومة تست٢١.  توالت سنو املحل، وجاءت احلكومة تست٢١.  ت
حمايل : شديدة القحط واملحل.

من  بحكم  املسكني،  األردين  هذا  عند  ما  وأخذ  الدين  صاحب  جاء  الرضائب،  بجباية  احلكومة  الدين ساحمت  صاحب  جاء  الرضائب،  بجباية  احلكومة  دين ساحمت  ت الوان  صاحب  جاء  الرضائب،  بجباية  احلكومة  تساحمت  الوان  صاحب  جاء  الرضائب،  بجباية  احلكومة  ساحمت   .٢٢
القايض.

الغة.للمبالغة.للمبالغة. ديان: هو صاحب الديون، وقد نقل الكلمة إىل وزن فعال 
ه مأمور اإلجراء، لتحصيل ما استحق من ديون.دائن آخر معه حكم قد اكتسب الدرجة القاطعة، ومعه مأمور اإلجراء، لتحصيل ما استحق من ديون.دائن آخر معه حكم قد اكتسب الدرجة القاطعة، ومعه مأمور اإلجراء، لتحصيل ما استحق من ديون. ٢٣. وجاءه

رحلة االعرتاض واالستئناف والتمييز، وأصبح قطعياً ال مراجعه فيه!احلكم القطعي، هو الذي اجتاز مرحلة االعرتاض واالستئناف والتمييز، وأصبح قطعياً ال مراجعه فيه!احلكم القطعي، هو الذي اجتاز مرحلة االعرتاض واالستئناف والتمييز، وأصبح قطعياً ال مراجعه فيه!
زاءً له.٢٤.   بعد هذا أعلن أنه مفلس، فقرروا سجنه جزاءً له.٢٤.   بعد هذا أعلن أنه مفلس، فقرروا سجنه جزاءً له.

٢٥. يا صديقي أنا مشتبه بمعنى كلمتني كاف وخاء.
لمتني ٢٦.  اترمز بالكلمتني ٢٦.  اترمز بالكلمتني أننا كلنا كفرة وخنازير؟

٢٧.   هل تريد أن حتسبنا من حساب حاخام اليهود؟
٢٨. جدنا حارب مع صحابة النبي عليه السالم وطارد خيل األعداء.

ـــــــــالسْ ضــــــاربْ ـــــــع اإلفْ فَ دْ مِ

ربَيَّــــــةْ العَ بَعــــــضَ  ـــــى  فَ أهْ

ايَــــــلْ حمَ اسنينــــــــاً  لِـــــــة  ْ ايَــــــلْمجِ حمَ اسنينــــــــاً  لِـــــــة  ْ ايَــــــلْمجِ حمَ اسنينــــــــاً  ِـــــــة 

مري الْ  مَ مِنْ   مري الْ  مَ مِنْ   مري الْ  َ لِمْ سَ وان 

 ، عي  طْ قَ مْ  كُ ابْحُ ثاين  جاهْ  إوْ 

ه افــــــالسُ أَعلــــــن  هـــــا  دَ بَعْ

ـ ابكلمتيــــــــن  إشتبهـــــــت 

لِــــــة، ْ مجِ ار  فَّ كُ انـــــــا  ـــــس  َجْ اهتْ

اليهــــــــودي حــاخـــــام  االَّ  وِ

الصحابـــــــــا ـــــــــعَ  مَ نا  دَّ جِ

(١٩) ـــراه،  لِلشَّ ن  االردُ قِــــــــي  رشَ
(٢٠) نْتهـــــاه،  مِ الحـــــق  ــــــلّ  كِ
بـــــــــاه، (٢١) َ واالِحكومــــــــــة واجلِ
(٢٢) اهْ  خـــــــذَ او  يَّـــــــانُ  دَ ــــاهْ  جَ
(٢٣)  ، ــــــاه  ـَ ع مَ االجــــــــرا  ورَ  امُ مَ
(٢٤)  ، ــــــــزاه  جِ ــــــــن  جَ السِّ روا  رَّ قَ
(٢٥) خــاه؟  او  كاف  رفيقــــــــي،  يا 
(٢٦) خـــاه؟  ــــرفْ  ابْحَ خنازيـــر  إو 
معـــاه؟(٢٧) لنـــــــا  جتِمِ ك  دَّ معـــاه؟وِ لنـــــــا  جتِمِ ك  دَّ معـــاه؟وِ لنـــــــا 
(٢٨) االِعـــــداه،  يـــــلَ  خَ طاردوا 

٤٦



٤٧

فيــــــــــن، َّ رشَ امْ ــــــــــزات  ـَ زي إعْ

لِمْ سِ مْ هلز   ْ استَرسَ لِمْجدنا  سِ مْ هلز   ْ استَرسَ لِمْجدنا  سِ مْ هلز   ْ رسَ
يْنــــــــةِ املَدِ ـــــــــــلَ  أَهْ وه  بَحُ ذَ

ــــــــالمْ ــــــــالسْ ــــــــالسْ ْ لإل ايــــــــدْ  قَ ـــــهْ  اجَ وَ

صليبني اعمل.  هْ  لُ قالْ 
املِدينةِ ابــــــــوابَ  تَّــــــــح  فَ

(االيدا) بِنْت  ه  زونُ وُ وَّ جَ

باهللا يْ  استهدِ رفيقـــــــي  يا 

بَربَّه يَومـــــــن  مـــا  بَربَّهأَلكافِـــــــــرْ  يَومـــــــن  مـــا  بَّهأَلكافِـــــــــرْ 

(٢٩)  ، آه  ايْقولــــــــوا  سالم  واالِ
(٣٠) اه  اه عصَ اه عصَ َ مِ مِعصاوْ  عصاوْ  وتِه)  (مَ يف  مْ  اكِ حَ
(٣١) واه  دِ ن  حَ الصْ َم،  هلَ قال 
(٣٢)  ! واياهْ ه  وَّ هُ قْ  فَ إتَّ
(٣٣)  ، اياهْ منا  لِّ سَ دْ  لَ ، والبَ اياهْ منا  لِّ سَ دْ  لَ ، والبَ اياهْ منا  لِّ سَ دْ  لَ بَ
(٣٤)  ، اياهْ صحابا  يا  وتِه)  ، (مَ اياهْ صحابا  يا  وتِه)  ، (مَ اياهْ صحابا  يا  تِه) 
(٣٥) يدناهْ  دا  حَ ما  ه  بُ سْ كِ إو 
(٣٦) ؟  خاهْ أو  كافٍ  يف  لَـــــــك  شْ  وِ
(٣٧) لهْ  اإلْ يف  نَومِنْ  ا  نَّ حِ لهْ إوْ  اإلْ يف  نَومِنْ  ا  نَّ حِ لهْ إوْ  ْ

نون عىل ما أقول. نون عىل ما أقول.٢٩. نحن عزيزات أنالنا اإلسالم رشفاً وكل املسلمني يؤمّ نون عىل ما أقول.٢٩. نحن عزيزات أنالنا اإلسالم رشفاً وكل املسلمني يؤمّ زيزات أنالنا اإلسالم رشفاً وكل املسلمني يؤمّ
٣٠. جدنا كان قد أرس رجالً مسلامً يف واقعة مؤتة، وكان احلاكم يف (مؤتة) التي هي حصن حصني وحاكامً تغريه حصانتها 

بالعصيان.
ري جدنا، فقال جد٣١.  أهل (مؤتة) احلاكم ذبحوا أسري جدنا، فقال جد٣١.  أهل (مؤتة) احلاكم ذبحوا أسري جدنا، فقال جدنا «ألدمرن هذا احلاكم».

ن : سحق، وهرس يف اهلاون؛ أي ألدبرن للذين مل يرعوا  حَ وقوهلم «صحن دواه»، كناية عن التدمري التام. ومعنى صَ
كرامتي بإساءهتم إىل أسريي عالجاً متقناً من التدمري!

٣٢.  التقى قائداً مسلامً فاتفقا معاً.
٣٣. قال القائد املسلم جلدنا : ضع إشارة صليبن عىل بيتك وبيوت مجاعتك لنفرق بينكم، وبني بقية النصار، وسلمنا 
املدينة. والبدو ما زالوا إىل اليوم يقولون للذي يطالب بأي امتياز «ليه انت مفروق عليك صليبني؟» إشارة ملا ذكره 

الشاعر.
٣٤.  فتح جدنا أبواب املدينة وقال ألصحابا دونكم (مؤتة).

٣٥.  أخد األخوين أسلم وتزوج ابنه (االبدا) واستثنى ما غنمه من أية مطالبة: «وما زال البدو يقولون كسبك يا اعزيز 
امبارك، وكسبك يا اعزيز طيب، وكسبك يا اعزيز عزيز!.

٣٦.  يا رفيقي هداك اهللا مالك وللكاف وللخاء.
٣٧. الكافر ال يؤمن باهللا، ونحن نؤمن باإلله.



٤٨

لف أنه مل يقصد بحرف الكاف إال شخصاً معيناً، ويلقبه فرد عليه الشيخ (مجيل أبو الغنم) حيلف أنه مل يقصد بحرف الكاف إال شخصاً معيناً، ويلقبه فرد عليه الشيخ (مجيل أبو الغنم) حيلف أنه مل يقصد بحرف الكاف إال شخصاً معيناً، ويلقبه 
قذر. قال :بالكلب القذر. قال :بالكلب القذر. قال :

، ه  رافَ ازْ اقوافاً  اكتِبِ  وِ مْ  لْ قَ ا  يَ  ْ رسِ
(٤٠)! رْ تِنكَّ ما  رأ  قَ مِنْ  نظيفٍ  دٍغدٍغدٍ  بِكا

االفْ سةَ  َ مخَ سلسالً  امْ م  الَ سَ مْ  لَّ سَ
(٤١) رْ  تِكدّ ال  خاطره  إوْ  زيزْ  عَ بْ  احِ رْ إلصَ تِكدّ ال  خاطره  إوْ  زيزْ  عَ بْ  احِ رْ إلصَ تِكدّ ال  خاطره  إوْ  زيزْ  عَ بْ  احِ َ

 ، هْ اقوافَ ا  لِفنَّ القنصل)   َ ، هْ اقوافَ ا  لِفنَّ القنصل)   َ ، هْ اقوافَ ا  لِفنَّ نصل)  امل (سَ ـِ  القل املَ  (سَ ـِ  القل  َ
(٤٢) نَربْ عَ امْ وابَه  جِ أَليلِّ  انطونْ  أبو 

٣٨. أقسم بذمتي أن إطالق الكفر عىل النصار  ليس له سند، وأنه افرتاء وأعتقد أن الذي ابتدعها قد أثقل ضمريه 
باإلثم.

م اهللا إذا التقوا األعداء!.نامت، وليسلمهم اهللا إذا التقوا األعداء!.نامت، وليسلمهم اهللا إذا التقوا األعداء!. نامت، وليسلمه٣٩. نرجو أن تسلم يل عىل مجيع االغنامت، وليسلمه٣٩. نرجو أن تسلم يل عىل مجيع االغ
اً مجيلة يف ورق نظيف ال جيد الذي يقرأه حرجاً.أشعاراً مجيلة يف ورق نظيف ال جيد الذي يقرأه حرجاً.أشعاراً مجيلة يف ورق نظيف ال جيد الذي يقرأه حرجاً. رس أهيا القلم واكتب  .٤٠

ر اهللا خاطره. ر اهللا خاطره.آالف سالم متصلة عىل صديق عزيز أرجو أن ال يُكدّ ر اهللا خاطره.آالف سالم متصلة عىل صديق عزيز أرجو أن ال يُكدّ دّ آالف سالم متصلة عىل صديق عزيز أرجو أن ال يُك٤١. سلم مخسة آالف سالم متصلة عىل صديق عزيز أرجو أن ال يُك٤١. سلم مخسة 
ّ أشعا٤٢. سامل القنصل أبو انطون الذي وصلت إيلّ أشعا٤٢. سامل القنصل أبو انطون الذي وصلت إيلّ أشعاره املعطره بالعنرب.

 اقواف: مجع قافية ويعني هبا الشعر. 
ازرافه :ظريفة مجيلة. كاغد: الكلمة من الفارسية تعني الورق.

ر له خاطراً. ر: أسأل اهللا أن ال يكدّ دَّ ر له خاطراً.خارط ال تِكَ ر: أسأل اهللا أن ال يكدّ دَّ ر له خاطراً.خارط ال تِكَ كدّ
ا اقوافه : وصلت إلينا أشعاره، وقد كنى عن األشعار بالقوايف التي يسميها االقواف الواحدة قاف. نَّ لِفَ

ئذ ينبعث حينئذ ينبعث حينئذ ينبعث  امعنرب: معطر ، والعنرب : طيب وهو مادة صلبة، ال طعم هلا، وال ريح، إال إذا سحقت أو أحرقت فإنه 
نزلة احلشيش يف الرب.  روث دابة بحرية، أو نبع عني يف البحر، أو نبت ينبت يف البحر بمنزلة احلشيش يف الرب.  روث دابة بحرية، أو نبع عني يف البحر، أو نبت ينبت يف البحر بمنزلة احلشيش يف الرب.  يل العنربة زكية. قيل العنربة زكية. قيل العنرب ة زكية. قحة زكية. قح حمنها رائحمنها رائ

ر ويؤنث. يذكّ

بـــــــــتة ذْ كِ الكـــــــــــافْ  هَ بِذمتي 

اجلِميعْ ىلَ  عَ لـــــــــي  ــــــمْ  لِّ سَ

(٣٨)  ، نشــــــــاهْ اليلِّ  ــــــــظَّ  حَ ق  تِلْحَ
تِقـــــــــاه ! (٣٩) لْ مـوا فــــــــــــي مِ لَ تِقـــــــــاه ! (٣٩)يِسْ لْ مـوا فــــــــــــي مِ لَ (٣٩)يِسْ



٤٩

 ، هْ  افَّ كَ لْ  سِ رِ يا   ( هْ تْ افَّ كَ لْ  سِ رِ يا   ( هْ تْ (اعزيزا لِة  ْ مجِ إو 
(٤٣) قِرص  كل  وارهم  باجِ ربِى  ا  مَ يا 

هْ االِخفافَ كالِعدودَ  بْ  احِ مِسَ هْهلم  االِخفافَ كالِعدودَ  بْ  احِ مِسَ هْهلم  االِخفافَ كالِعدودَ  بْ  ِ
(٤٤)  ، رْ تِنْجَ إوْ  بْ  حَ تِسْ للضيفْ  رْفاً  تِنْجَ إوْ  بْ  حَ تِسْ للضيفْ  رْفاً  تِنْجَ إوْ  بْ  حَ تِسْ للضيفْ   ً فامنَاسفامنَاس

هْ  ابْالفَ هي  ا  مَ اهللاْ  رايَ  إوْ  أَهللاْ 
(٤٥) رْ امسخَّ وكيالً  رْنَا  امسخَّ وكيالً  رْنَا  ل ما  امسخَّوا  وكيالً  لنَا  ما  امسخَّوا  وكيالً  نَا  اسبّك لما  ما  اسبّكوا  لما  ما  وا 

، لَلمهافهْ عرا  حظي  ما   ، كّ اتْشِ ،ال  لَلمهافهْ عرا  حظي  ما   ، كّ اتْشِ ،ال  َلمهافهْ
(٤٦) ربْ  اخْ ما  بالديانات  جْ  َ مهَ انا  ال  ربْ ْ  اخْ ما  بالديانات  جْ  َ مهَ انا  ال  ربْ ْ  اخْ ما  انات  بالديإو جْ  َ مهَ انا  ال  بالديإوْ  جْ  َ مهَ انا  ال   ْ

هَ فُ الَ الَخَ الَخَ َ ا ابمعنى  اخلا  ا  وايَّ الكاف، 
(٤٧) غريّ  إو  ل  بدّ جْ  اهلَرَ عاين  مَ لَفْ  جْإخْ اهلَرَ عاين  مَ لَفْ  جْإخْ اهلَرَ عاين  َ

واملسكني، وريب يف جوارهم كل  العاجز  بعطفهم عىل  الذين عرفوا   ، (العزيزات) مجيعاً العاعىل  بعطفهم عىل  الذين عرفوا   ، (العزيزات) مجيعاً العاعىل  بعطفهم عىل  ن عرفوا  ويا رسولــي سلم   .٤٣
قارص.

٤٤.  هلم ضارب كبرية تدل عىل الوجاهة، ومناسفهم للضيوف، لضخامتها وثقل ما فيها من طعام يسحبوهنا سحباً، 
وجيروهنا جراً عىل عجالت.

luffابالفه: من فعل بلف، دخل يف هلجة األرادنة من luffابالفه: من فعل بلف، دخل يف هلجة األرادنة من Bluff اإلنكليزية.

، وال أهجوكم ، وثق باهللا الذي هو وكيل  ، وال أهجوكم ، وأقسم باهللا، ولكل ما يراه اهللا حسناً، وال أقول ذلك جماملة وال تضليالً ، وال أهجوكم ، وأقسم باهللا، ولكل ما يراه اهللا حسناً، وال أقول ذلك جماملة وال تضليالً ك جماملة وال تضليالً .٤٥
سخره باألجرة.العباد، وليس سواه وكيالً نسخره باألجرة.العباد، وليس سواه وكيالً نسخره باألجرة.

مهافة: أمور دنية.
الدنيئة. وهبذا يكون  أرجو أن ال تشك يف صدقي وتتهمني فضمريي ليس عارياً من خوف اهللا أسخره لألمور  .٤٦
استعامل األرادنة هلذه الكلمة نقيض ما يراد هبا يف صحيح اللغة. ففعل (وهف) يف اللغة معناه، اخرضار النبات، 

فيقال وهف النبات هيف وهفاً، وهيفاً، أخرض وأورق واهتز مثل ورف.
فالكاف واخلاء هلام معنى غري املعنى الذي ذهبت إليه ، ومها يعنيان واحداً من عشرية الكرادشة ـ كام رصح الشاعر  .٤٧

ل ما سمع. فاهاً غري الكالم وبدّشفاهاً غري الكالم وبدّشفاهاً غري الكالم وبدّ



٥٠

ه، اخالفَ ع  مَ نا  جَ رْ هَ معاين  تِعرفْ 
(٤٨) رْ  امسكَّ هو  ما  تَعريب،  زة  رْ باهلندِ امسكَّ هو  ما  تَعريب،  زة  رْ باهلندِ امسكَّ هو  ما  تَعريب،  زة  دِ

 ، هْ افَ ارشَ وماً  قَ هْ(اعزيز)  افَ ارشَ وماً  قَ هْ(اعزيز)  افَ ارشَ اً  نَسل  تِقولْ 
(٤٩) رْ  يذكَ ينْ  وَ النِّسبْ  تِواريخ  تْ  احَ رْ رَ يذكَ ينْ  وَ النِّسبْ  تِواريخ  تْ  احَ رْ رَ

ه،  افَ ذِ اعْ نَا  رصِ اليومْ  واياكو  هَا  افَ ذِ اعْ نَا  رصِ اليومْ  واياكو  هَا  افَ ذِ اعْ نَا  ن رصِإحْ اليومْ  واياكو  نَا  رصِإحْ اليومْ  واياكو  َا 
(٥٠) رْ  دَّ تِكَ ن  كِ نا  يشَ عَ اوْ مانْ  الزِ رْ جارَ  دَّ تِكَ ن  كِ نا  يشَ عَ اوْ مانْ  الزِ رْ جارَ  دَّ ِكَ

ه،  الفَ اخْ اً  شيَّ إوْ  االَصلْ  وَ النِّسبْ  ه، راح  الفَ اخْ اً  شيَّ إوْ  االَصلْ  وَ النِّسبْ  ه، راح  الفَ ْ
(٥١) رْ   ثَّ عَ االِمْ لْدَ  وَ لْ  االصِ لَدَ  وَ عىل  زايد 

هْ الرشافَ للنبي  ةً  الَ صَ نّي  هْمِ الرشافَ للنبي  ةً  الَ صَ نّي  هْمِ الرشافَ للنبي   ً
(٥٢)  ! ريَّ سَ احلجَ  بَه  وْ صَ اليلِّ  دْ  إحممَّ

س فيه ألغاز.انت تعرف معاين كالمنا ونقيضه، كالمنا مرتب واضح ليس فيه ألغاز.انت تعرف معاين كالمنا ونقيضه، كالمنا مرتب واضح ليس فيه ألغاز.  .٤٨
باهلندزة تعريب : مرتب ، كأنه هندسة مهندس .

يوم.. لقد ذهبت تواريخ النسب واألصل، من يذكرها ألهلها اليوم.. لقد ذهبت تواريخ النسب واألصل، من يذكرها ألهلها اليوم. ٤٩.   تقول أنت من نسل عزيز األرشاف
 ارشاف: أرشاف رشفاء.

ر عيشنا. حينا منبوذين، جار علينا الزمان وضحينا منبوذين، جار علينا الزمان وضحينا منبوذين، جار علينا الزمان وكدّ ٥٠. نحن وأنتم اليوم ا
عل عذذافه : من فعل عذذافه : من فعل عذف، يف اللهجة األردنية تعني منبوذ ، وعذفه: نبذه. ذافه : من فاعذافه : من فاع

سيب، ابن النذل.سيب احلسيب، ابن النذل.سيب احلسيب، ابن النذل. سيب احل، وما يتبعهام من شمم وكرامة، فقد تفوق عىل النسيب احل، وما يتبعهام من شمم وكرامة، فقد تفوق عىل الن ٥١.  لقد فقد األصل، والنسب
أو شيئاً أخالفه: كل ما يتبع األصل من شيمة وشمم.

االمعار:  وهو املعار النذل.
جاج للتربك به.٥٢.  أصيل عىل النبي الرشيف حممد الذي يسرياحلجاج للتربك به.٥٢.  أصيل عىل النبي الرشيف حممد الذي يسرياحلجاج للتربك به.



٥١

صل) هبذه القصيدة، التي تدل عىل آداب التخاطب، واملناقشة: ـفأجابه (سامل القنصل) هبذه القصيدة، التي تدل عىل آداب التخاطب، واملناقشة: ـفأجابه (سامل القنصل) هبذه القصيدة، التي تدل عىل آداب التخاطب، واملناقشة: ـ

افِه هَ الوَ وبَ  رُ ادْ عن  كْ  فوَ عَ اهللا  افِهْيا  هَ الوَ وبَ  رُ ادْ عن  كْ  فوَ عَ اهللا  ْيا 
(٥٣) ْ ربِّ َ ختَ يرْ  ْامّ ربِّ َ ختَ يرْ  ْامّ ربِّ َ ختَ يرْ  ّ الضَ  ْ ربِّ َ ختَ يرْ  ّ الضَ  ْ ربِّ َ ختَ يرْ  امّ الضَ ْام  ربِّ َ ختَ يرْ  ْامّ ربِّ َ ختَ يرْ  ّ الضَ  ْ ربِّ َ ختَ يرْ  ْامّ ربِّ َ ختَ يرْ  ّ ابمكنون  اليلِّ  يا 

هْ آالفَ ْسَ  مخَ ه  تُ دّ عِ سالماً  اين  ْسَجَ مخَ ه  تُ دّ عِ سالماً  اين  ْسَجَ مخَ ه  تُ دّ عِ سالماً  اين  َ
(٥٤)  ْ رصِّ يِقَ ما  يته  لَ يز  زِ عَ ْ صاحباً  رصِّ يِقَ ما  يته  لَ يز  زِ عَ ْ صاحباً  رصِّ يِقَ ما  يته  لَ يز  ِ من 

هْ افَ فَ االِخْ وشَ  باالِطرُ وا  يُّ هتَ ا  هْيَّ افَ فَ االِخْ وشَ  باالِطرُ وا  يُّ هتَ ا  هْيَّ افَ فَ االِخْ وشَ  ِطرُ باالهَ وا  يُّ هتَ ا  يَّ باالهَ وا  يُّ هتَ ا  يَّ
(٥٥) ثَرْ  واكْ دِّ  العَ فَ  اعَ ضَ امْ المْ  السَّ وا  ردُّ

هْ املَخافَ نيَ  ايسِ دَ  ( بْ لْعَ نيَ (دَ ايسِ دَ  ( بْ لْعَ نيَ (دَ ِ الِخواتْ
(٥٦)  ْ ربَ تَكْ يَوم  ا  جهَّ عَ وا  وسُ يِدُ أَليلِّ 

٥٣. يا اهلي إعف عني، ونجني من دروب الزلل، فأنت اخلبري ما تكنه القلوب.
الوهافه:  الزلل.

مكنون الضامير : خفايا القلوب.
٥٤.  وصل إيلّ سالم عدته مخسة آالف من صديق حبيب، أمتنى له الفوز وعدم القصور يف أمر من األمور.

قال مخس آالفه، فذكر العدد عىل خالف القاعدة، وهذا ما يفعله الكثري من أصحاب الشهادات العليا عندنا.
٥٥.  استعدوا بإرسال الرسل الرسيعني، لرد السالم مضاعفاً وأكثر.

الطروش: مجيع طارش ، وهو الرسول هنا.
 االخفاقه : الرسيعون.

٥٦.  أوصلوا حتيايت لعشرية (االغنامت) املكنني بـ (اخوات دلعب) وهي النخوة التي تستثار هبا محيتهم. الذين يقتحمون 
املخاوف ويقتحمون عثري املعركة، عندما تكون املعركة حامية الوطيس.

أخوات دلعب: كنية االغنامت، الواحد أخو دلعب.
 دايسنيَ املخافة: الذين يقتحمون املعركة املخيفة، ويقطعون املفاوز الرهيبة.

عجها: غبارها.
 يوم تكرب ، عندما تشتد ، وحيمى وطيسها.



٥٢

، هْ رافَ االِخْ ين  زَ يفْ  لَلضَّ ذبَّاحةً 
(٥٧)   ، ْ ربَّ صَ امْ زاداً  إوْ  يمناتاً  سِ يْالً  حِ ،إوْ  ْ ربَّ صَ امْ زاداً  إوْ  يمناتاً  سِ يْالً  حِ ،إوْ  ْ ربَّ صَ امْ زاداً  إوْ  ناتاً 

ه، االِطرافَ عَ  نا  بُوعَ ارْ يبهْ  طِّ االِحْ ه،وَ االِطرافَ عَ  نا  بُوعَ ارْ يبهْ  طِّ االِحْ ه،وَ االِطرافَ عَ  ا 
(٥٨)  ،  َ رسِ تِعْ يَوم  هلا  وا  لَّ ،حَ  َ رسِ تِعْ يَوم  هلا  وا  لَّ ،حَ  َ رسِ ْ ةً  الْ قَ الْةً كمْ  قَ ةً كمْ 

اخالفهْ مِن  فْ  بالرشَّ ا  مَ صاحبي  يا 
(٥٩) رْ  كَّ حتِ تْ  ارَ صَ رْ   كَّ حتِ تْ  ارَ صَ رْ   كَّ املحصوالتْ انَّ  غري 

ه افَ هَ الرَّ للفلسطيني  فْ  الرشَّ ارَ  صَ
(٦٠) اخرضْ  نَّه  كِ وده  دُ اخْ مِ  شاَ اوْ شاَأَليل  اوْ َأَليل 

هْ  اسعافَ ايقِ  املضِ قْتَ  وَ التّي  هي 
(٦١)  ْ رضَ حتِ يوم  لنا  الباري  ةَ  عفِ سِ مع 

٥٧.  الذين يذبحون إلكرام الضيف خري اخلراف، والسمينات من النعاج أما الطعام فكثري جداً.
 احلايل من الدواب التي مر عليها سنة مل تلقح، فهي سمينة هلذا السبب.

 زاد امصرب: أي طعام مكوم أكوماً لكثرته داللة الكرم.
٥٨. االحطيبة : لقب يطلق عىل عربان البلقاء ، وهبذه اللفظة تستثار محيتهم، وهم أصدقاء ألهل مادبا، وهم أصدقاؤنا 

الذين حيمون األطراف وكم من مشكلة حلوها بشمم عىل كل صعوبتها. قالة: اجلمع قاالت، مشكلة، مشكالت.
٥٩.  يا صديقي، ليس عىل الرشف من خالف، لكن الواردات صارت حمددة ال سعة فيها.

٦٠.  صار الرشف للجنيه الفلسطيني الرقيق املزخرف بلون كأنه أخرض، وقد شبه تلك الزخرفة بالوشام.
يعني بالفلسطيني الرهافة : اجلنيه الفلسطيني اللطيف، ألن التعامل قبل االستقالل كان باجلنيه الفلسطيني.

الرهافة: الرقيق. 
٦١.  فاجلنيه الفلسطيني هو الذي يساعد أيام الضيق، مع مساعدة الباري لنا، عندما تتيرس النقود. اسعافه : مساعدة



٥٣

هْ مِضافَ اوْ  قَرصٍ  لّ  كِ مِنْ  بَنَتْ  ياما 
(٦٢)  ( يِشهرَ (وْ يبنى،  كْ  لوُ عْ صَ  ( يِشهرَ (وْ يبنى،  كْ  لوُ عْ صَ  ( يِشهرَ (وْ ى،  رافقت  ان 

هْ رافَ الزَّ وَ ة  عِ الواسْ واقَ  السّ ا  هلَ
(٦٣) نظرْ  مَ لَّ  كِ اوْ  فِه  احْ الزَّ هْ  وَّ القِ َا  هلَ

هْ افَ َ حمَ قها  فَ رِ يف  ما  احبي  صَ يا 

يِطفرْ  هْ  ليِّ َ اختْ ها  يِفارقْ أَليلِّ 

هْ افَ الَعفَ لَلبتولَ  ة  الَ صَ مِني 
(٦٤)  ْ رشَ نِحْ يوم  لنا،  عْ  فَ تِشْ هْ  رِ اهْ الطَّ

هْ االِكنافَ رَ  دْ سِ لَونْ  افَكَ  قَ  ( رَ(مجيلْ دْ سِ لَونْ  افَكَ  قَ  ( رَ(مجيلْ دْ سِ لَونْ  افَكَ  قَ  ( ْ

(٦٥) عنربْ  اوْ  اً  نِدّ وح  فَ يشادي  ا  أَمَّ

٦٢.   ما أكثر القصور واملضافات التي بناها املال، فإذا ملكه صعلوك، يربز يف املجتمع، ويشتهر.
املحصوالت صارت حتكر، الواردات صارت حمدودة ال تساعد عىل الكرم وإظهار املروءة.

 يا ما بنت: ما أكثر ما أقامت من قصور ومضافات.
 رافقت صعلوك، لو احتواها كيس إنسان خسيس لعال صيته، واشتهر بني الناس، بسبب نقوده.

٦٣.  اجلنيه الفلسطيني ـ كناية عن املال ـ له كل األسواق الواسعة، واجلامل، وللامل القوة التي تطغى عىل كل قوة، وللامل 
أمجل منظر.

القوة الزاحفة أو كل منظر : املال هو صاحب القوة التي تطغى عىل كل قوة، ويكسب صاحبه هيبة. يطفر :  يفلس.
٦٤. أصيل عىل مريم العذراء البتول العفيفة الطاهرة تشفع بنا يوم القيامة.

يوم نحرش: يوم الدين.
٦٥. يا (مجيل) شعرك يشبه طبق الكنافة، أو يشبه رائحة الند والعنرب.

السدر : طبق من النحاس أو ألومنيوم يوضع فيه نوع من احللو املعروفة بـ (الكنافة) مثل الفالوذج قديامً.
 يشادي: يشبه ، أما هنا فتعني: أو .



٥٤

ر صاحب للتحبُّب. ٦٦. ما أحىل ما ينطق به لسانكم وشفاهكم، أسأله تعاىل أن ال يعكر صفاء قلب صديقي. وقد صغّ
٦٧. أنا أردت أن أسألك بلطف، ألن الكاف التي وردت يف كالمك يمكن تفسريها عىل وجهني.

جيت : جئت . أسايلك : أسألك.
٦٨. وصل إيلّ قسمك التقى فزال االلتباس عن كل فكر.

الشبِّهى:  قلت إن األرادنة ينفرون من الضم، فالشبهة عندهم يلفظوهنا باإلمالة.
٦٩.   صدقت أنك ال تعري ضمريك لألمور الفاسدة، فحياك اهللا ، إنك رجل ذكي خبري باألديان.

املهافة: األمور الفاسدة الدنيئة.
اسمح لك أن تتناول بالنقد مجاعة ساروا بالفساد، وهؤالء ليسوا يف محايتي فعاملهم كام تريد، فلن أدافع عنهم وال  .٧٠

أعرتض عليك. مرخص لك: سمحت لك.
أنا نافض شلييل عنهم ومنهم ؛ أي مل يعودوا يف " أنا نافض شلييل عنهم ومنهم ؛ أي مل يعودوا يف " أنا نافض شلييل عنهم ومنهم ؛ أي مل يعودوا يف   منفوضني: منبوذون، وكان الزعيم إذا أراد التخيل عن قوم ، قال : 

محايتي ومل يعد طرف عباءيت يظللهم!.

، هْ افَ شفَ واال  انكو  السَ قْ  نِطَ لو  حِ يا 
(٦٦) رْ  يتعكَّ ا  مَ حيبي  اصوْ لِب  قَ ليت  يا 

هْ بِلطافَ هْْ  بِلطافَ هْْ  ِلطافَ اسائْلك ب  اسائْلكْ  ب   ْ يْــــــــــتْ جِ أنا 
(٦٧)  ْ رسَّ فَ امْ ظِ  يلفَ الوجهني  عىل  ْ كافكْ  رسَّ فَ امْ ظِ  يلفَ الوجهني  عىل  ْ كافكْ  رسَّ فَ امْ ظِ 

، هْ النظافَ عَ  تِوي  ْ حمِ يِميناً  اين  جَ
(٦٨) رّ  كَ فْ مِ كل  عن  بهة،  الشِّ زالت  نْ  كِ

ه  افَ مهَ للَ را  عَ ك  ه ظَّ افَ مهَ للَ را  عَ ك  ه ظَّ افَ َ حَ ما  إنْ  قتْ  دَّ للَمهصَ را  عَ ك  ظَّ حَ ما  إنْ  قتْ  دَّ للَمهصَ را  عَ ك  ظَّ
(٦٩)  ْ ربَ ْ ختِ ياناتْ  بالدَّ اوْ  فِهيم  يْثَكْ  حَ

، هْ فَ الَ باالِخْ وا  شَ مَ ربعاً  يف  لك  صْ  خِ رْ مِ
(٧٠)  ، تِدبَّرْ  فيهمُ  ني وضِ نفُ مَ مْ  تَراهُ



٥٥

، هْ افَ الرشّ عَ  هم  وسَ انْفُ أَليلِّ  صوصاً  هم خُ وسَ انْفُ أَليلِّ  صوصاً  هم خُ

.(٧١) بّــــرْ  تِكَ قلباً  يريدْ  ا  مَ بّــــرْ لبَاري  تِكَ قلباً  يريدْ  ا  مَ بّــــرْ لبَاري  أَ

، هْ ذافَ اعْ نا  رصِ اليومْ  ايَّاكو  وِ نَا  «إحْ  : اتِقولْ  ايَّ وِ نَا  «إحْ  : اتِقولْ  ايَّ وِ َا 
(٧٢) يِذكر؟»  يْن  وَ بْ  النّسَ تِواريخَ  تْ  احَ يِذكر؟» رَ يْن  وَ بْ  النّسَ تِواريخَ  تْ  احَ ِذكر؟» رَ

طاولون عىل األرشاف، فاهللا ال يريد القلب املتكرب.٧١. وال سيام أولئك الذين يتطاولون عىل األرشاف، فاهللا ال يريد القلب املتكرب.٧١. وال سيام أولئك الذين يتطاولون عىل األرشاف، فاهللا ال يريد القلب املتكرب.
نفوسهم عَ الرشافه: يتطاولون عىل األرشاف.

٧٢.كنا قد فرسنا هذا البيت يف قصيدة الشيخ (مجيل االغنامت) وقد جاء موزعاً يف تلك القصيدة وأمجله هنا!





٥٧

الفصل الثالث

من عيون شعر البادية 





٥٩

الفصل الثالث
من عيون شعر البادية

صخر  بني  بني  وقعت  التي  ور)  (الطَّ واقعة  أثر  عىل  نظمتا  صخر قصيدتان  بني  بني  وقعت  التي  ور)  (الطَّ واقعة  أثر  عىل  نظمتا  صخر قصيدتان  ني  البادية  شعر  عيون  من 
واحلويطات. وتعرف كل واحدة منها باسم القبيلة التي نظمها شاعرها. فقصيدة بني صخر، سبق 

ناها يف اجلزء الثالث من هذه املعلمة وهذا مطلعها:أن أثبتناها يف اجلزء الثالث من هذه املعلمة وهذا مطلعها:أن أثبتناها يف اجلزء الثالث من هذه املعلمة وهذا مطلعها:

يلْ هجنَّ اللّ ة يَدْ َ رشْ عَ يت ثامناً مع ثنتني    دَّ شَ

ه !.. يلَ ه !مِ يلَ ه !مِ َ ار املايش صِ يللَصَ مِ ار املايش صِ يللَصَ مِ

ة رباعيات، يف حني أن قصيدة أما قصيدة احلويطات فها نحن أوالء نثبتها بنصها. وهي جمموعة رباعيات، يف حني أن قصيدة أما قصيدة احلويطات فها نحن أوالء نثبتها بنصها. وهي جمموعة رباعيات، يف حني أن قصيدة 
بني صخر جمموعة ثالثيات:

يا أحب األحباء لقد شغلني هذا األمر العسري، إذا كنت تعرف ماجدَّ من األمور، فاعلم أن الدنيا مضطربة.   .١
٢.  أشكو إىل اهللا املصائب الكرب، املشكلة وقعت بني األقرباء، بعد أن كانوا أحباء.

قايم بالها : مضطربة أشد االضطراب.
الكل ابجمعه تِزاهى:كل واحد منهم هاجم متزاهياً بجمعه. أصلها يتزاهى، وقد حذف حرف املضارعة.

، ديدْ الوِ نَ  امْ ديدي  وِ يا 

، اجلِديدْ ف  رَ اتَعْ كانَّك  إنْ 

املِصايبْ ربَ  كِ مِن   ْ أَهللاَ

بَايبْ حَ هم  ما  ب  قْ عِ مِنْ 

(١)! ديدْ الشِّ مرَ  الَ ا  هَ غيل  شِ

! بالها  قايــــــــم  نيا  أَلدِّ

، رايبْ القَ بَني  ــــــا   مَ ت  ارَ صَ
(٢) ى)  (تِزاهْ  ! تِزاها  ابجمعه  أَلَكلْ 



٦٠

٣.  االحظ أن البالد اخلصبة قليلة، والدنيا نفسها مضطربة ال تطمئن ولو مل يصبك أذ، ولو أقبلت عليك الدنيا.
األرياف: مجع ريف، األرض اخلصبة.

.ما جاك اخالف: مل يصبك أذ
وده أبو تايه)، يرسل لبني صخر إذا كانوا حيبون الصلح. عَ ٤.  (وَ

عودة أبو تايه زعيم احلويطات.
٥.  (عبطان) خياطب (طالل) نحن مجاعة واحدة، ولك يمكن يكن أن يكونوا وقوداً لنار احلرب، نحن معاً هناجم 

عودة أبو تايه زعيم احلويطات.
٥.  (عبطان) خياطب (طالل) نحن مجاعة واحدة، ولك يمكن يكن أن يكونوا وقوداً لنار احلرب، نحن معاً هناجم 

عودة أبو تايه زعيم احلويطات.

األعداء املهامجني. انزع من فكرك ذكر املهامجة.
 الصيّال: املهامجون.     طرباها : ذكرها .

زعيم من زعامء  احلويطات.
ن، أقسم باهللا ألرينّك شديت يف احلرب وأهزمك إىل غور  ٦.  (يا ابن جازي) اوقد نار احلرب، ولو أهنا عراك وحزْ

التياهى.
 شب احلرب: أشعل نار احلرب.

 ازحار: عراك الرضب ،أعامل الفروسية.
أَكتَّك: أهزمك بانحدار.

، ريافْ االَ ــــــن  لَّ قَ وفْ  أشُ
اخالف، اكِ  جَ مـا  لو  ـــــنْ  تآمَ ال 

، اتِيبْ كَ ــــــــل مِ ه) يَرسِ دِ ــــــوْ ،(عَ اتِيبْ كَ ــــــــل مِ ه) يَرسِ دِ ــــــوْ ،(عَ اتِيبْ كَ ــــــــل مِ يَرسِ

اتيبْ املعَ وجَ  ـــــرُ اهْ بْلَ  قَ

( لْ الَ (طَ الْـ  ايْقــــــول   ( انِ بْطَ (عَ
يالْ الصِّ ــــبَ  االِجانـِ ىل  عَ

احلربْ ـــبَّ  شَ جازي)  (ابن  يا 
الضـــــــربْ  ريـك  وَ الَ واهللا 

 ! باختالفْ نيـا  الدِّ تَّــــــــى  حَ إو 
ابعطاها!(٣) طيـــك  تِعِ لَوْ 

، يبُ  الطِّ تريد  كان  كْ  ورَ خُ الَصْ
ينصاها!(٤) نِهْ  يْ دَ هْ  لَ مِنْ 

يَالْ  اعْ لَكْ  اوْ فٍّ  صَ نَّا  حِ
(٥) طرياها!  كْ  اتْرِ لَة  وْ الصَّ وَ

رِبْ كَ اوْ  ازحارٍ ا  اهنَّ لَوِ 
التِّياهى(٦) ورَ  غَ نَّك  كَ إوْ 



عودة  يا  مجاعات،  وهجانة  فرساناً  سيواجهونك  شبيه هلم  عن  يبحث  الباحث  كان  ما  صخر،  بني  قتال  هذا   .٧
أعدهم خمفقني!

ثَر  ثر) يقال دَ فر، مجوع كثرية. وليس للكلمة مثل هذا املعنى يف اللغة. وال شك أهنا مقلوبة عن (دَ إدفور : مجع دِ
املال إذا كثر، واألرادنة يقلبون الثاء فاء، والفاء ثاء (العزيزي).

لفة وهي الناقة  لفة وهي الناقة هذا مجع الرشارات يمتطون هجناً ضمراً مجيالت، كل واحد منهم يريد اإلبل .واخللفات مجع خِ لفة وهي الناقة هذا مجع الرشارات يمتطون هجناً ضمراً مجيالت، كل واحد منهم يريد اإلبل .واخللفات مجع خِ يالت، كل واحد منهم يريد اإلبل .واخللفات مجع خِ  .٨
التي ولدت حديثاً.

هذا مجع الرشارات يمتطون هجناً ضمراً مج
التي ولدت حديثاً.

هذا مجع الرشارات يمتطون هجناً ضمراً مج

رة. ضمَّ مرهفات: لطيفات مُ
 وده ، يريد.

أهنم يطالبون ٩. ظهر الغبني من بني صخر ، واهلشقان هم اهلقيش من بني صخر، يسري بعضهم إىل جانب بعض، كأهنم يطالبون ٩. ظهر الغبني من بني صخر ، واهلشقان هم اهلقيش من بني صخر، يسري بعضهم إىل جانب بعض، كأهنم يطالبون 
بثأر ، لقاؤهم يشبه لقاء الشيطان.

يريين: يسريان جنباً إىل جنب.
ؤهم يشبه لقاء الشيطان.

يريين: يسريان جنباً إىل جنب.
ؤهم يشبه لقاء الشيطان.

اربة هؤ : لقاء الشيطان يشبه حماربة هؤ : لقاء الشيطان يشبه حماربة هؤالء القوم. لقوا الشيطان امالقها
اللقاح،  الفروسية، فرضوا عىل مطاياهم عدم  تلقح، عادهتم  مل  ناً 

الء القوم.
ال تلقح، عادهتم  مل  ناً 

الء القوم.
الفروسية، فرضوا عىل مطاياهم عدم تلقح، عادهتم  مل  فروسية، فرضوا عىل مطاياهم عدمناً  يمتطون خيالً وهج احلويطات  ال١٠.  ظهر مجع  تلقح، عادهتم  مل  يمتطون خيالً وهجناً  احلويطات  ال١٠.  ظهر مجع  تلقح، عادهتم  مل  ناً 

استعداداً ملثل هذا اليوم.
يمتطون خيالً وهج احلويطات  ١٠.  ظهر مجع 

استعداداً ملثل هذا اليوم.
يمتطون خيالً وهج احلويطات  ١٠.  ظهر مجع 

 أقو فهن  يلقحن  مل  ِيْالت  أقو حمْ فهن  يلقحن  مل  ِيْالت  أقو حمْ فهن  يلقحن  مل  ِيْالت  إ الفرسان،  واخليل  نفسها  واهلجن  اهلجن،  ركاب  جيش  بكلمة  يعني   : جيش 
وأشد.

، ورْ خُ اصْ ابة  رَ حَ ذي  هَ
ورْ  فَ ادْ يكِ  جتِ بْ  ركَ اوْ يل  خَ

، الرشاراتْ ـــــعَ  ْ مجَ ــــرْ  َ، الرشاراتْ ـــــعَ  ْ مجَ ــــرْ  َ، الرشاراتْ ـــــعَ  ْ مجَ  ْ هـ ــــرظَ ـَ ه ــــرظَ َ
، فــــــاتْ اخللْ ه  دُّ وِ ال�  كِ

لَالِغبني، عـــاً  مجَ هرْ  لَالِغبني،ظَ عـــاً  مجَ هرْ  َالِغبني،ظَ

ينْ  دَ ــةْ  بـِ الَّ طَ نَّهـــــــم  ينْ كِ دَ ــةْ  بـِ الَّ طَ نَّهـــــــم  ينْ كِ دَ ــةْ  بـِ الَّ طَ هـــــــم 

ات ويْطَ االِحْ ـــــعَ  ْ مجَ رْ  هَ اتْظَ ويْطَ االِحْ ـــــعَ  ْ مجَ رْ  هَ ْظَ
، اتْ ادَ عَ اهلــــم  وِ ه لَلفِرسِ

ورْ  ايْدُ وارْ  الــــدَّ ـــدَّ  عِ مــــا 
(٧).! ـ  اللَقاهــا  امْ ب  ذِّ كَ ه)  دِ وْ (عَ يا 

اتْ  فَ هَ رْ مِ ابكــــارٍ  وقِ  فَ
اها،(٨) يَلقَ  ( تايــــهْ (ابـــو  نْدَ  عِ

يربيــــنْ شــانِ  اهلِقْ وَ مْ  يربيــــنْهَ شــانِ  اهلِقْ وَ مْ  يربيــــنْهَ شــانِ  ِقْ
القاها!(٩) امْ ــــان  يْطَ الشَّ القاها!َ  امْ ــــان  يْطَ الشَّ اها!َ  و القلَقْ امْ ــــان  يْطَ الشَّ وَ  قْ القلَ امْ ــــان  يْطَ الشَّ  َ

احميالتْ  يـــــشٍ  جَ اوْ خيــــــل 
(١٠) اها!  ذَّ عَ للَشـــــــــرّ  لّ  الكِ وَ
احميالتْ  يـــــشٍ  جَ اوْ خيــــــل 

اها!  ذَّ عَ للَشـــــــــرّ  لّ  الكِ وَ
احميالتْ  يـــــشٍ  جَ اوْ خيــــــل 

٦١
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لقاء  يوم  يفرحون  أسود،  كأهنم  اللقاء  عند  احلاقد  القلب  فعل  احلرب  يف  وفعلوا  دروعاً،  الفرسان  لبس  .١١
أعدائهم.

قتال.للفرسة واهلم عادات، هم فرسان عادهتم القتال.للفرسة واهلم عادات، هم فرسان عادهتم القتال.
.اها يريد هبا أهنم منعوا مطاياهم من اللقاح لتقو اها : أنقذها من األعداء ببطولته. وعذَّ  عذَّ

للفرسة واهلم عادات، هم فرسان عادهتم ال
اها يريد هبا أهنم منعوا مطاياهم من اللقاح لت اها : أنقذها من األعداء ببطولته. وعذَّ  عذَّ

للفرسة واهلم عادات، هم فرسان عادهتم ال
اها يريد هبا أهنم منعوا مطاياهم من اللقاح لتقو اها : أنقذها من األعداء ببطولته. وعذَّ قو عذَّ

١٢. مجاعة عودة أبو تايه عندما مهزوا خيلهم هامجني، كانوا يشبهون القطار االحتياطي رسعة، ال يرتاجعون وال 
دَّ هجومهم، وكنت تسمع نخوهتم ترتدد (عليا عليا). يمكن أن يُصَ

زيد من نشالكد الفارس يلكد فرسه:  مهز فرسه بعقب رجله، وباملهامز، لتزيد من نشالكد الفارس يلكد فرسه:  مهز فرسه بعقب رجله، وباملهامز، لتزيد من نشاطها. 
ة ممتازة، فأدبرت خيل بني صخر هاربة  وا كرَّ ة ممتارُّ وا كرَّ ة ممتارُّ َّ وا كر، صمموا عىل احلرب وقالوا السيف حيكم بيننا، فك وا كر، صمموا عىل احلرب وقالوا السيف حيكم بيننا، فكرُّ رُّ ١٣. احلويطات

يقه بقول: وكل واحد كان يستثري محاسة رفيقه بقول: وكل واحد كان يستثري محاسة رفيقه بقول: "أبو فالن".
 عىل الكيف: يف أعىل مستو، ممتاز ، كام يُشتهى.

 مشانيف:هاربة ال تلوي عىل يشء.
طان) كأنه صقر يقود أرساباً من العقبان، وهجم عىل املرشفني جل عىل اخليل التي يقودها (عبطان) كأنه صقر يقود أرساباً من العقبان، وهجم عىل املرشفني جل عىل اخليل التي يقودها (عبطان) كأنه صقر يقود أرساباً من العقبان، وهجم عىل املرشفني  ١٤. تسمع رنني اجلال

عىل الطرق حلامية الغزاة.
، وسمي اجلالجل جرساً للمشاهبة. لُ جْ لُ ، وسمي اجلالجل جرساً للمشاهبة.رنني :صوت اجلَ لُ جْ لُ رساً للمشاهبة.رنني :صوت اجلَ

، والباشق طري يصيد العصافري.  باشق: يسمي األرادنة الصقر باشقاً
، وسمي اجلالجل ج لُ جْ لُ رنني :صوت اجلَ

، والباشق طري يصيد العصافري.  باشق: يسمي األرادنة الصقر باشقاً
، وسمي اجلالجل ج لُ جْ لُ رنني :صوت اجلَ

، وعْ ادرْ الفرســــــان  ا  لبَسوْ

اسبوعْ تِقِـــــلْ  القى  بَاالِمْ

دْ  لِكَ يَـــــوم  ه)  دِ وْ (عَ ِعْ  دْ مجَ لِكَ يَـــــوم  ه)  دِ وْ (عَ ِعْ  دْ مجَ ِكَ

دّ يِرِ ال  إوْ   ، ــــــدّ يِصِ ال 

يف» «سَ قالوا   ، ويْطاتَكَ إحْ
مِشانيفْ  وركْ  خُ باصْ نْ  فَ مِشانيفْ أقْ وركْ  خُ باصْ نْ  فَ مِشانيفْ أقْ وركْ  خُ باصْ نْ 

سانْ اجلِرْ رنيْـــــــنَ  عْ  ـَ م نِسْ
، قبانْ العِ ودَ  يِقُ ــــــــقْ  بَاشِ

وعْ  امللقُ القلبَ  علوا  وعْ إفْ امللقُ القلبَ  علوا  ْ إفْ
قاها!(١١) الَ امْ يَوم  حْ  رِ فَ قاها!إوْ  الَ امْ يَوم  حْ  رِ فَ قاها!إوْ  َ

دْ  فَ الرِّ ــــــورَ  بَابُ ـــــــه  بَاُّ ـــــــه  بَانُّ ـــــــه  ُّ بَاكِ ـــــــه  ُّ بَاكِ ـــــــه  نُّ بَانكِ ـــــــه  بَانُّ ـــــــه  ُّ بَاكِ ـــــــه  بَانُّ ـــــــه  ُّ
(١٢)  ! رياهـــــا  طِ ايم  قَ (عليا)  !إو  رياهـــــا  طِ ايم  قَ (عليا)  !إو  رياهـــــا  ِ

الكيـــفْ  عىل  ه  دِّ رَ و  دُّ رَ
(١٣)! ا!  يَنخاهَ بابُوها  ال�  كِ

 ( انْ بطَ (عَ ه  ودَ يقُ ابْخيلٍ 
ا،(١٤) احيداهَ ا،  احيداهَ ا،  َ ابور  الصَّ ىل  عَ
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هاتني  صاحبيّ  لكن  جداً،  مشهورتان  احلويطات  وقصيدة  ـ  الصخور  ـ  صخر  بني  قصيدة 
السامر! ومها من الشعر  الذي يردد يف حفالت  الشعر  امللحمتني غري معروفني والقصيدتان من 
رأينا،  كام  رباعيات،  جمموعة  احلويطات  وقصيدة  الشطرات،  ثالثية  الصخور  فقصيدة  ر.  املتطوِّ
، لكننا جعلنا قصيدة الصخور يف عداد الشواهد عىل الشعر  وكان من حق القصيدتني، أن تثبّتا معاً

الذي يغنّى يف حفالت السامر، يف اجلزء الثالث، ومل نرد أن نعيد نرشها هنا!.

نثبت  ـ  ، بسيطرة احلكم  الغزو بحمده تعاىل  بعد أن مات  ـ  إذ نذكر مثل هذه األمور  ونحن 
ت، لكي نشري إىل ما أنعم اهللا به عىل األردن من نعم الطمأنينة واالستقرار  هذا دليالً عىل حقبة مرَّ
ـ  يساعدون عىل إذكاء نار البغضاء بينها..  والصفاء النقي، بني القبائل بعد أن كان احلاكمونـ  قديامً
هباتني  يتندرون  واحلويطات  الصخور  من  األردين  اجليش  أمراء  بعض   ١٩٦٠ سنة  سمعنا  وقد 

القصيدتني، ومن الظروف التي كانت جتعل اإلخوان يتعاركون بال سبب موجب!.

غور  إىل  االنحدار  خيتارون  صخر  بني  جعل  بحرب  هامجه  عبطان،  لكن  غور عرب،  إىل  االنحدار  خيتارون  صخر  بني  جعل  بحرب  هامجه  عبطان،  لكن  غور عرب،  إىل  االنحدار  خيتارون  صخر  بني  جعل  بحرب  هامجه  عبطان،  لكن  رب،  ال بيوت  حيمي  كان  از  فوَّ الع  بيوت  حيمي  كان  از  فوَّ ع  .١٥
التياهي.

هتا : أدخلها. فوَّ
وس رجاله!..وناموس رجاله!..وناموس رجاله!.. نِّيه، فقد أنقذ الديار، فهنيئه بعز  شا) هَ مْ نِّيه، فقد أنقذ الديار، (عودة أبو تايه) رشب فنجان النَّرص، يا (عَ شا) هَ مْ نِّيه، فقد أنقذ الديار، (عودة أبو تايه) رشب فنجان النَّرص، يا (عَ َ .١٦

 رشب فنجانه: انترص.
عذ الديرة: صاهنا من األعداء.

بحاتْ بالذَّ هيِ  ا  مَ ة،  بْحَ ذَ

اتْ ويَطْ االِحْ ــــــعَ  مَ وركْ  ُ
بحاتْ بالذَّ هيِ  ا  مَ ة،  بْحَ ذَ

اتْ ويَطْ االِحْ ــــــعَ  مَ وركْ  ُ
بحاتْ بالذَّ هيِ  ا  مَ ة،  بْحَ ذَ

خ اتْإصْ ويَطْ االِحْ ــــــعَ  مَ وركْ  خُ اتْإصْ ويَطْ االِحْ ــــــعَ  مَ وركْ  ُ

احلربْ ابيوتَ  نـــــتدِ  عِ از  فوَّ
، الغربْ نِســـــــومَ  وا  رَّ حتَ

، فنجانَه  ــــــربْ  شِ ه)  ودِ (عَ يا 
الَه، ارجَ نامـــــوس  اوْ  إبْعزّ 

اراتْ  الرشَّ علــــــى  بْحةٍ  ذَ
رياها، طِ افـــــــوا  عَ أَخللِقْ 

ابحربْ  (عبطـــــــان)  هتا  وَّ ابحربْ فَ (عبطـــــــان)  هتا  وَّ حربْ فَ
التياهي(١٥) ورَ  غَ ا  توُّ كَ إوْ 

الَه  اهنيَّ قولــــــي  ا)  مشَ (عَ يا 
(١٦) اهـــــــا  ذَّ اهـــــــا عَ ذَّ اهـــــــا عَ ذَّ ه)  ودِ (عَ يرة  ه) أَلدِّ ودِ (عَ يرة  ه) أَلدِّ ودِ
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رابعالفصل الرابعالفصل الرابع
الشاعر سامل فالح الشاهني

الشاعر سامل الفالح الشاهني ، شيخ من شيوخ عشرية الغنامت، االغنامت ـ كام يلفظوهنا. كان 
، ولد له مخس بنات، وصبيَّان. اسم ابنه األول (عايد) تويف بال نسل، مع  شاعراً موهوباً وفارساً
أنه تزوج بثالث نسوة، وكانت وفاته سنة ١٩٠٦ ولقد رثاه الشاعر (حممد املناور أبو الغنم) مرثاة 

عامرة، منها :

، القبيلنيْ بَنيَ   ( (الزيرْ ثلَ  مِ  ( (عايدْ «يا   

ة!..» مَ املالَ وضَ  خَ الدَّ  وضَ  ختِ را  محَ

واسم ابنه الثاين (قاسم (*)) تويف بعد أ خيه، حزناً عليه، وقد تزوج هو اآلخر بثالث نسوة مل 
...! يرزقه اهللا منهن نسالً

وقد اشتهر (سامل) بالفروسية، ويف إحد املعارك يف جبل (بنا)ـ  بنوـ  رتعت به فرسه، فأصابتها 
رصاصة، فامتت، وظل هو حتتها، ومل يتمكن من اخلروج من حتتها إال بشق النفس، بسبب تقدمه 

يف السن.

الفجيعة عىل  السقطة. وملا مات أخوه ساعدت  آثار  املعركة أشهراً يشكو  بعد هذه  بقي  وقد 
موته.

زير بملتقى اجلمعني يمتطي فرساً محراء ختوض يف  يلفظون القاف جيامً يف القبيلتني وقاسم. عايد يشبه سامل الزير بملتقى اجلمعني يمتطي فرساً محراء ختوض يف  يلفظون القاف جيامً يف القبيلتني وقاسم. عايد يشبه سامل الزير بملتقى اجلمعني يمتطي فرساً محراء ختوض يف   (*)
دماء األعداء، وراكبها ال ينثني وال يرتاجع خوف املالمة والذم.
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أشعاره: لقد كان (سامل الفالح الشاهني) شاعراً مطبوعاً، وقد عارص معارك كثرية بني القبائل، 
وشارك فيها، أيام مل تكن يف األردن سلطة فعلية يف العهد العثامين، وقد كانت أشعاره سجالً لتلك 

احلوادث. ومن املؤسف أن الكثري من شعره مل يدون.

جالء الغنامت : ـ أَالغنامت ـ
تل (فالح احلمدان) الذي كانوا يلقبونه بـ  فرض عىل االِغنامت اجلالء عن ديارهم. بعد أن قُ
ـِ (ابن قالب) (زعيم العموش) * يشكو  كب النار). فأرسل (سامل الفالح الشاهني) بقصيدة ل رْ (مَ

له فيها:

، طارْ  ، القِطــــا  فيـــــف  رِ   و ــرْ شَ راكبـــاً  يا 
(١) ومــــي!  نِسُ اعه  رَ اذْ نِ  عَ ه  رَ وْ زَ بِعيـــــــدْ 

ارْ  بَّ صَ ازاتْ  املفَ عِ  ماً  الَ اغْ ه  وقَ فَ
(٢) االِنجومِ  وَّ  ضَ تْ  حتِ ابقايف،  عِ  ِ إرسْ

، ثَارْ لَنْ  احليَدْ  كام  صالح)  (ابو  في  تِلْ
(٣) ومِ  حيِ احلباريْ  ـــــــوقَ  فَ بك  الشّ حَ  رْ طَ

* هذا رأي  احلاج مفلح املناور، وير غريه أن القصيدة وجهت ألحد وجهاء بني حسن كنيته (أبو صالح) لكن 
السيد (حممد السامل الشاهني) يرص عىل رأي احلاج مفلح. ولعل ابن قالب كان يكنى بـ (أبو صالح) وقد آثرنا 
رواية السيد (حممد السامل الشاهني) عىل ذلك التشكيك. ومن املؤسف أن أكثر الروايات متضاربة. وهذا مما 

دعاا إىل تسجيل هذا الرتاث قبل اندثاره.
ح، ال عيب فيها ، ذراعها غري ملتصقة بزورها. أشبه رسعتها بطريان القطا وبالريح، ال عيب فيها ، ذراعها غري ملتصقة بزورها. أشبه رسعتها بطريان القطا وبالريح، ال عيب فيها ، ذراعها غري ملتصقة بزورها. ١. أهيا الراكب ذلوالً

ثل.رشو : مثل.رشو : مثل.
. .راكبها شاب نشمي صبار عىل اجتياز املفازات بشجاعة، أرسع بإيصال قصيديت ليالً .راكبها شاب نشمي صبار عىل اجتياز املفازات بشجاعة، أرسع بإيصال قصيديت ليالً يديت ليالً .٢

القافية  بالقاف  ويعنون  مفازة  املفازات  املخاوف، شجاع. ومفرد  اجتياز  أي صبور عىل   . املفازات صبار  عَ   
والقصيدة.

 ٣.  حتل يف منزل (أبو صالح) الذي يشبه اجلمل القادر عىل احلمل، إذا هنض فتك بخصومه وحامت عليه احلبار
كأهنم شبك املزروعات املطروح عىل البيادر.
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 ، نـــــارْ نـــا  سَ هْ  بَّ طَ القلِبْ  وَ مْ  لِكُ أشكي 
(٤) ومِ   زْ عَ رصي  مَ ريحْ  عليها  قْ  رِ يَطْ

، االشجارْ ثَر  كِ  ، احلىصَ ثَر  كِ اربوع  ليَّي 
(٥)* انفعوين  ا  مَ ابْضيقةٍ  وقعت  ــــي  ـّ لن إوْ

وار االشْ تبغون  كان  ان  اربوعــــــتي  يا  ال 
(٦) هونِ   بالرَّ قعْ  وِ مـــــا  شورٍ  ـــــــور  أشُ

الدار، عَ  يِضحـــون  القومْ  نِصَّ  إنْخيلِّ 
(٧) اعيوين،  عليهم  تِبكـــي  ما  إوْ  اقفي،  وَ

ــــار، فِخَّ والكـــــوزْ   ، بالكوزْ قْ  رِ املِدِّ يا 
(٨) يَمونِ   شْ  وِ قوتَــكْ  هَ ــــمْ  لطَ مِ اه  جَ لَنْ 

. أشكو لكم قلبي اهلبت به نار تزيدها الريح اجلنوبية اشتعاالً .٤
ق. يل مجاعة كثريون كاحلىص واألشجار لكنهم ال يفيدونني عند الضيق. يل مجاعة كثريون كاحلىص واألشجار لكنهم ال يفيدونني عند الضيق. .٥

 احليد : اجلمل القادر عىل احلمل.
يمي ـ العذيمي ـ . ذَ يمي ـ العذيمي ـ .دة، والغربية يسموهنا أالِعْ ذَ يمي ـ العذيمي ـ .دة، والغربية يسموهنا أالِعْ ذَ دة، والغربية يسموهنا أالِعْشديدة، والغربية يسموهنا أالِعْشدي ريح مرصية عزوم:ريح جنوبية 

لنِّي وقعت : إذا وقعت، عندما أقع.
ديد (العزيزي).الحظ هنا تنويع القافية وهو تطور وجتديد (العزيزي).الحظ هنا تنويع القافية وهو تطور وجتديد (العزيزي). الحظ هنا تنويع القافية وهو تطور وجت* نالحظ هنا تنويع القافية وهو تطور وجت* ن

، ليس من اآلراء التي حتتمل املزايدات. ، فأنا أرتأي رأياً زماً
الحظ هنا تنويع القافية وهو تطور وجت

، ليس من اآلراء التي حتتمل املزايدات. ، فأنا أرتأي رأياً زماً
الحظ هنا تنويع القافية وهو تطور وجت

ومي ، إذا كنتم تريديون رأياً حا
الحظ هنا تنويع القافية وهو تطور وجت

ومي ، إذا كنتم تريديون رأياً حا
الحظ هنا تنويع القافية وهو تطور وجت

ومي ، إذا كنتم تريديون رأياً حا٦.  يا قومي ، إذا كنتم تريديون رأياً حا٦.  يا ق
غون :تريدون.  ما وقع بالرهون: ال مزاتبغون :تريدون.  ما وقع بالرهون: ال مزاتبغون :تريدون.  ما وقع بالرهون: ال مزايدة عليه.

اعتنا بال داب يرحتلون علينا، وأمهلهم إمهاالً تاماً وال أبكي عليهم مهام أصاهبم!.
غون :تريدون.  ما وقع بالرهون: ال مزا

اعتنا بال داب يرحتلون علينا، وأمهلهم إمهاالً تاماً وال أبكي عليهم مهام أصاهبم!.
غون :تريدون.  ما وقع بالرهون: ال مزا

اعتنا بال داب يرحتلون علينا، وأمهلهم إمهاالً تاماً وال أبكي عليهم مهام أصاهبم!.مجاعتنا بال داب يرحتلون علينا، وأمهلهم إمهاالً تاماً وال أبكي عليهم مهام أصاهبم!.مج ٧.   نرتك نصف 
مل ـ يضحون عَ الدار : ليس هلم دابة حتملهم. مل ـ يضحون عَ الدار : ليس هلم دابة حتملهم.هنُ مل ـ يضحون عَ الدار : ليس هلم دابة حتملهم.هنُ هنُنخيلّ : نرتك هنُنخيلّ : نرتك   ا

٨.   أهيا الذي حيتمي بالكوز والكوز من فخار إذا اصطدم الكوز بيشء، ما تظنه يستطيع أن يفعل، وأنه ال سلطة 
له.

رقة، وهي ترس يتخذ من جلود، ليس فيها خشب. رقة، وهي ترس يتخذ من جلود، ليس فيها خشب.املدرق : املحتمي وراء يشء يسرته كالرتس، أو الدَّ رقة، وهي ترس يتخذ من جلود، ليس فيها خشب.املدرق : املحتمي وراء يشء يسرته كالرتس، أو الدَّ الرتس، أو الدَّ
 يلطم ما يصدم.

وتَك : معناها ما ظنك، ويف غريَ هذا املكان تعني الشممُ ، والشهامة والطموح وغريمها من املزايا. قْ هَ
يمون : متت سلطته ، مان عليه:  سيطر عليه.
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الفصل اخلامس

م عبد اهللاملرحوم عبد اهللاملرحوم عبد اهلل العكشة ترمجة موجزة .   •
ة .شة .شة . ششعره رواية ابنه معايل الدكتور فريد العكششعره رواية ابنه معايل الدكتور فريد العك   •

•  شعره فـي املنفى .
•  شعره فـي قضية فلسطني .

•  استنهاض مهة زعماء الكرك .
•  فلسفته فـي احلياة .

•  عتابه لرفاقه بعد عودهتم من دمشق .
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الفصل اخلامس

املرحوم الشاعر (عبد اهللا العكشة)

الكرك عام ١٨٨٠ وتويف عام ١٩٥٦. كان حمامياً  مدينة  العكشة) يف  اهللا  املرحوم (عبد  ولد 
أو  اإلجحاف،  يقبل  ال  أجلها،  من  مضحياً  إليها،  بانتامئه  االعتزاز  شديد  لبلده،  حمباً  عصامياً، 
الضيم، لنفسه، أو ألهله، أو لعشريته، أو لبلده، وعندما يشم رائحة الضيم أو اجلور، كان يثور 
ضوع، وحيتج عىل ذلك بحمية ال تعرف اخلضوع، وحيتج عىل ذلك بحمية ال تعرف اخلضوع، وحيتج عىل ذلك للسلطات العثامنية العليا، وقد سببت له أنفته وثورته 
عىل الظلم، النفي مراراً، وكانت أشعاره تنبه زعامء الكرك، ومشاخيها للدفاع عن بلدهم، ولرفع 
الضيم عنها. وهذه قصيدة ألقاها عىل وجهاء الكرك يف املضافة، يوم انترشت السخرة، وأخذت 
س القوم وأبرقوا برقيات  ر الناس وحيواناهتم بإذالل، فلام ألقى قصيدته حتمّ س القوم وأبرقوا برقيات احلكومة العثامنية تسخّ ر الناس وحيواناهتم بإذالل، فلام ألقى قصيدته حتمّ س القوم وأبرقوا برقيات احلكومة العثامنية تسخّ ر الناس وحيواناهتم بإذالل، فلام ألقى قصيدته حتمّ ّ

خرة يف النهار نفسه.إىل املراجع العليا، فألغيت السخرة يف النهار نفسه.إىل املراجع العليا، فألغيت السخرة يف النهار نفسه.

• القصيدة :
نِريانْ بِيْه   (١) تْ  مَ رِ اطْ قِلْبِ  مِنْ  تْ هللاْ  مَ رِ اطْ قِلْبِ  مِنْ  تْ هللاْ  أَ

ابا هلَ ِا  اهلْ ايد  زَ عي  اضلوُ   وَّ اباجِ هلَ ِا  اهلْ ايد  زَ عي  اضلوُ   وَّ اباجِ هلَ ِا  اهلْ ايد  زَ عي  لوُ

أشكو إىل اهللا من حالة قلب أرضمت به نريان يزداد هليبها داخل ضلوعي! نالحظ أهنم «يقلبون الضاد طاء»فقال   .١
اطرمت بدالً من أرضمت.
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ثامنْ عِ إبنْ  لِكْ  مِ هي  ما  يــــــــرةٍ  دِ عَ 
(٢)  ، واملهابا   ، فْ بَالرشَّ زيزةْ  عَ وظلَّت 

يانْ وْ رَ املُرّ  ــــــنَ  امْ يانْديمــــهِ  وْ رَ املُرّ  ــــــنَ  امْ يانْديمــــهِ  وْ رَ املُرّ  ــــــنَ  امْ هِ  ريبهـــــــا  حَ
(٣) واالحرابا،  القنا،  نَ  عْ طَ مِنْ  عيفْ  إمْ

انْ قَ لْ إبْخِ اينْ  يلسَ الطَّ بَ  قْ عِ اليومْ  انْوَ قَ لْ إبْخِ اينْ  يلسَ الطَّ بَ  قْ عِ اليومْ  انْوَ قَ لْ ِ
(٤)  ، الكالبا  وقــــم   ْ انْصريِ ة  املعزِّ عقب  وقــــم إو   ْ انْصريِ ة  املعزِّ عقب  وقــــم إو   ْ ريِ

نِسوان، النَّاسْ  لَّت  خَ ةْ  رَ خْ السِّ  رَتَر خْ السِّ  رَتَر خْ
(٥) نابا،  املخاليق  بَعضَ  عىل  تْ  دَ غَ إو 

ــــانْ قَ سْ فَ فّ  الشّ شـــارب   كركنا  عسكر 
(٦) اذيابا،  صاروا  مْ  هُ اوْ فِريسهِ  ا  نَّ اذيابا، حِ صاروا  مْ  هُ اوْ فِريسهِ  ا  نَّ اذيابا، حِ صاروا  مْ  هُ اوْ هِ 

امنثامنثامن، وقد كانت عزيزة رشيفة مهيبة!.. ث٢.  حزناً عىل هذه الديار التي ليست ملكاً شخصياً البن عث٢.  حزناً عىل هذه الديار التي ليست ملكاً شخصياً البن ع
ع املرارة إىل أن يرتوي، وهيرب كارهاً هلا ملا يلقى من طعن الرماح، واحلراب. ٣.  الذي حيارهبا يتجرّ

حريبها: حمارهبا.
يْمة: دائامً. يْمة: دائامً.دِ مة: دائامً.دِ

عيف: كاره. إمْ
ناه مقدار،  حوفـ  ألن وقم معناه مقدار،  حوفـ  ألن وقم معناه مقدار،  قان. وبدالً من كلمة وقم ـ  لْ واب هذ٤.  أعتقد أن صواب هذ٤.  أعتقد أن صواب هذا البيت :ـ  اليوم عقب الطيلساين ابْخِ
ت، واليوم بعد لبس احلرير األطلس نلبس األسامل، وبعد العز نعامل وف معناها مثل وهو الصواب، معنى البيت، واليوم بعد لبس احلرير األطلس نلبس األسامل، وبعد العز نعامل وف معناها مثل وهو الصواب، معنى البيت، واليوم بعد لبس احلرير األطلس نلبس األسامل، وبعد العز نعامل  وف معناها مثل وهو الصواب، معنى البيوحوف معناها مثل وهو الصواب، معنى البيوح

كالكالب.
قِم : معناها مقدار ، وخري منها هنا حوف، ومعناها مثل، وهذا هو املراد. وَ

٥.  السخرة جعلت الرجال نساءً وصار بعض الناس ينهش بعضاً.
كام كر٦.   حكام كر٦.   حكام كركنا متعجرفون طغاة أثمة ونحن فريسة هلم، وهم ذئاب يفرتسوننا.

ق املصحوب بالكربياء. طالح أردين معناه متعالٍ عىل غريه متعجرف (كناية)  شارب الشفة: اصطالح أردين معناه متعالٍ عىل غريه متعجرف (كناية)  شارب الشفة: اصطالح أردين معناه متعالٍ عىل غريه متعجرف (كناية) عن التفوّ
 فسقان: فاسد ال يدري كيف يترصف من البطر والكربياء!
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ربــــان، عِ فيـــــه  متنربنــــــــاً  لْ  متنربنــــــــاًبَغَ لْ  ربنــــــــاًبَغَ الْ متنراعي  لْ  البَغَ متنراعي  لْ  بَغَ
(٧) قرابا!  ه  لُ قاتالً  اجلوياً  ه  دُّ عِ

رانْ هَ سَ الليل  إيَميضِّ  البيهمْ  راعي  إوْ 
(٨) العذابا،  بِشديدَ  يصبحْ  إوْ  يصبحْ ِميس  إوْ  يصبحْ يِميس  إوْ  ِميس 

ـ يِوانْ  ـْ يِوانْ  ـْ وانْ  ابد ـ   ، يوانْ يِدِ ابدْ ـ   ، يوانْ يِدِ ْ ب  ذار عَ ة  فِّ صَ نا  اشيوخُ ابدوِ ـ   ، يوانْ بدِ  ذار عَ ة  فِّ صَ نا  اشيوخُ ابدوِ ـ   ، يوانْ دِ
(٩) باخلرابا،  اعياً  سَ مْ  نهُ مِ لّ  الكِ باخلرابا، وَ اعياً  سَ مْ  نهُ مِ لّ  الكِ باخلرابا، وَ اعياً  سَ مْ  نهُ مِ لّ  ِ

، رعيانْ لّ  الكِ عىل  مْ  انتُ وِ الغنم،  ا  نَّ ،حِ رعيانْ لّ  الكِ عىل  مْ  انتُ وِ الغنم،  ا  نَّ ،حِ رعيانْ لّ  الكِ عىل  مْ  انتُ وِ الغنم،  ا  نَّ ِ
(١٠)  ، ابا  هنَ نا  رصِ اهللا  ليكو  عَ بَي  سْ حَ

، انْ الشَّ الَه  مَ  تر ا،  الشَّ الَه  مَ  تر ا،  ة  وِ ــــــــزْ عِ بَال  شيخاً 
(١١) مهابـــــا  ا  بليَّ شيخاً  بال  ة  وِ زْ عِ إو 

ان) (قَحطَ اخليل  عىل  أَليلِّ  اسليامن)  (ابو  وين 
(١٢)  ! حرابَا  َّت  جلَ يوم   ،العذار صور 

الء، عن عشريته وأهله.ه، وحمكوم عليه باجلالء، عن عشريته وأهله.ه، وحمكوم عليه باجلالء، عن عشريته وأهله. ه، وحمكوم عليه باجلقبائل، كأنه قاتل أحد أقربائه، وحمكوم عليه باجلقبائل، كأنه قاتل أحد أقربائ قبائل، كأنه قاتل أحد أقربائصاحب البغل الجيء به عند إحد القبائل، كأنه قاتل أحد أقربائصاحب البغل الجيء به عند إحد ال  .٧
ناً: الجئاً. يَّ .تْزَ ناً: الجئاً يَّ .تْزَ ناً: الجئاً َّ ي مِ تْزَ ي مِ تْزَ

نّه ة : كأنه،  تَظُ دُّ ِ
 مِ

دُّ ِ
 مِ
دُّ ع دُّ عِ ِ

احه وإمسائه.ب يف إصباحه وإمسائه.ب يف إصباحه وإمسائه. ٨. وصاحب احلامر يقيض ليله ساهراً يف أشد العذا
فاف العذار بالديوان، وكل واحد منهم يسعى بخراب الكرك! طِ فاف العذارؤنا مصطفون كاصْ طِ فاف العذارؤنا مصطفون كاصْ طِ ْ ٩.   وزعام

١٠.  نحن كالغنم وأنتم رعاتنا ، اكتفي باهللا فهو ينتقم منكم، ألن هتاونكم جعلنا حائرين هنباً للناس.
لتم أمرنا!.كم أمهلتم أمرنا!.كم أمهلتم أمرنا!. م إىل عذاب اهللا ألن كُ

١٠.  نحن كالغنم وأنتم رعاتنا ، اكتفي باهللا فهو ينتقم منكم، ألن هتاونكم جعلنا حائرين هنباً للناس.
م إىل عذاب اهللا ألن كُ

١٠.  نحن كالغنم وأنتم رعاتنا ، اكتفي باهللا فهو ينتقم منكم، ألن هتاونكم جعلنا حائرين هنباً للناس.
م إىل عذاب اهللا ألنكم أمه كم أمهكُ م إىل عذاب اهللا ألنم وأكل م إىل عذاب اهللا ألنم وأكلكُ كُ م وأكلأكتفي باهللا من رشكم وأكلأكتفي باهللا من رشك سبي عليكو اهللاحسبي عليكو اهللاحسبي عليكو اهللا: 

١١. زعيم  بال عصبة تسنده ال قيمة له، وعصبة بال زعيم ال هتاب.
زوة : عصبة تشد أزر الرجل. عِ

ا : وهي هنا للمبالغة. ا : وهي هنا للمبالغة.بِليَّ ا : وهي هنا للمبالغة.بِليَّ يَّ
١٢.  أين أبو سليامن الذي يبيد الفرسان الذي حيمي النساء عند اشتداد احلرب؟



٧٤

االبِدانْ سلوبَ  مَ وقْ  شَ يَا    ( رْ ـــدِ (قَ يَا  ال 
(١٣) اخلرابا،  علينا  ىضَ  تَرّ ال  شيخْ  يا 

انْ االرهَ اتَ  غَ وْ رَ يوم  ه)  اهَ (شَ اخو  ى  أَنْخّ
(١٤) العذابا  وَ نا  َّ مهَ ج  رِّ فَ  ( انْ (إرفيفَ

اكوانْ وِ (ابركات)  طاهى  البن  زي  عِ
(١٥) نابا  العز  عىل  ة)  دِ ْ (محَ اخو  (اسحني)  و 

قبانْ عِ وزْ  جَ تِقلْ  (يوسف)  اوْ  (شاهر) 
(١٦) اذيابا  االمعادي  عَ  (سامل)  اوْ  (حييى)  إوْ 

واسنْانْ نونْ  سْ مَ نّ  سَ اهبا  ما  عاد  ال 
(١٧) جوابا؟  عنا  اتردون  جوابا؟ ِقدروا  عنا  اتردون  وابا؟ ِقدروا  ت جما  عنا  اتردون  تِقدروا  جما  عنا  اتردون  ِقدروا 

طات التي كانت حتول كان املرحوم (عبد اهللا العكشة) عصامياً ممتازاً، فعىل الرغم من كل املثبطات التي كانت حتول كان املرحوم (عبد اهللا العكشة) عصامياً ممتازاً، فعىل الرغم من كل املثبطات التي كانت حتول 
م، بسبب اجلهل العام، وعدم وجود املدارس، فإن حبه الغريزي للعلم دفعه  م، بسبب اجلهل العام، وعدم وجود املدارس، فإن حبه الغريزي للعلم دفعه بينه وبني العلم والتعلّ ود املدارس، فإن حبه الغريزي للعلم دفعه بينه وبني العلم والتعلّ
م، ويسعى إىل اإلفادة من علمه.  م، ويسعى إىل اإلفادة من علمه. ة، كان يغبط كل إنسان متعلّ م، ويسعى إىل اإلفادة من علمه. ة، كان يغبط كل إنسان متعلّ ة، كان يغبط كل إنسان متعلّإىل طلب العلم، بكل الوسائل املمكنة، كان يغبط كل إنسان متعلّإىل طلب العلم، بكل الوسائل املمكن

در املجالية) التي هتواه مجيالت النساء وثيقات األجسام، أهيا الزعيم ال ترضََ اخلراب الذي ينصب قدر املجالية) التي هتواه مجيالت النساء وثيقات األجسام، أهيا الزعيم ال ترضََ اخلراب الذي ينصب قدر املجالية) التي هتواه مجيالت النساء وثيقات األجسام، أهيا الزعيم ال ترضََ اخلراب الذي ينصب  ـ (١٣. أستجري بـ (١٣. أستجري بـ (
علينا.

نا وعذابنا.١٤.  استجري بـ (رفيفان) أخو شاهة  لتفريج مهنا وعذابنا.١٤.  استجري بـ (رفيفان) أخو شاهة  لتفريج مهنا وعذابنا.
ي بركات، و١٥ ـ ١٦. عزي: هنا تعني اعتزازي، ويف غري هذا املقام تعني أسفي، أسفي لغيابْ ابن طاهي بركات، و١٥ ـ ١٦. عزي: هنا تعني اعتزازي، ويف غري هذا املقام تعني أسفي، أسفي لغيابْ ابن طاهي بركات، وحسني أخو محده 

األعزة وشاهر، ويوسف اللذين يشبهان زوجي عقاب، وحييى وسامل اشبههم بالذئاب يف سحق األعداء.
نا؟متم ال تستطيعون استخدام السيف، أما يف إمكانكم أن تسمعوا احتجاجنا؟متم ال تستطيعون استخدام السيف، أما يف إمكانكم أن تسمعوا احتجاجنا؟ ١٧.  ما د

عثامنيني، وكل األسامء التي وردت أصحاهبا من زعامء قِدر : هو قدر املجالية زعيم الكرك، الذي أعلن الثورة عىل العثامنيني، وكل األسامء التي وردت أصحاهبا من زعامء قِدر : هو قدر املجالية زعيم الكرك، الذي أعلن الثورة عىل العثامنيني، وكل األسامء التي وردت أصحاهبا من زعامء 
الكرك املعدودين.
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الفرنسية مع أحد السياح،  الفرنسية مع أحد السياح، ماً من (القدس) يتكلم  ح، ماً من (القدس) يتكلم  ادذكر ـ يرمحه اهللا ـ عن نفسه أن سمع شاباً قادذكر ـ يرمحه اهللا ـ عن نفسه أن سمع شاباً قاد
التينية، الذي كان جييد الفرنسية، ئفة الالتينية، الذي كان جييد الفرنسية، ئفة الالتينية، الذي كان جييد الفرنسية، واإليطالية واإلنكليزية،  رية، فلجأ إىل كافأكلته الغرية، فلجأ إىل كافأكلته الغرية، فلجأ إىل كاهن الطا
الرتكية والعربية، قراءة وكتابة، وأكبَّ هو واملرحوم (عودة  الثالث، وتعلم  اللغات  مه تلك  فعلّ
الطريق  يف  يتنزهان  ومها  األحكام  جملة  الطريق د  يف  يتنزهان  ومها  األحكام  جملة  طريق د  موا يف  يتناقشان  وكانا  القانون،  دراسة  عىل  القسوس) 
امته  امته رتك العثامنيون مراراً بسبب كتاباته وتظلّ امته رتك العثامنيون مراراً بسبب كتاباته وتظلّ ون مراراً بسبب كتاباته وتظلّ رتك العثامنيالسلطاين: طريق الكرك ـ عامن ـ احلالية. وقد نفاه الرتك العثامنيالسلطاين: طريق الكرك ـ عامن ـ احلالية. وقد نفاه ال
ة، وآخر مرة نفي هو وبعض رجاالت الكرك ومادبا، ومل يعد إىل الكرك. إال بعد هزيمة الدولة  املرّ
ـ القصيدة التي ه ـ القصيدة التي ه ـ القصيدة التي  اتباً األصدقاء. ومن شعره هذالعثامنية. وقد قال القصائد متشوقاً إىل الكرك، معاتباً األصدقاء. ومن شعره هذالعثامنية. وقد قال القصائد متشوقاً إىل الكرك، معاتباً األصدقاء. ومن شعره هذ

نظمها يف منفاه سنة ١٩١٨.

مِستِكن لمْ  القَ بَالَ  ما  نَاسْ  ا  مِستِكنّيَ لمْ  القَ بَالَ  ما  نَاسْ  ا  ّيَ
؟(١٨) سنَّان  القراطيسْ  ع  هو  ما  قب  عِ ؟مِنْ  سنَّان  القراطيسْ  ع  هو  ما  قب  عِ ؟مِنْ  سنَّان  القراطيسْ  ع  هو  ما  قب  عِ  ْ

نِّي، عَ مّ  اهلَ ج  رِّ فَ إوْ  مْ  لَ قَ يا   ْ رسِ
(١٩) ثيانْ   غَ البالْ  ـ  فَضِّ  ـ  فيضَّ  ثيانْافاً،  غَ البالْ  ـ  فَضِّ  ـ  فيضَّ  ثيانْافاً،  غَ البالْ  ـ  فَضِّ  ـ  فيضَّ   ،ً اقو إكتبِ 

مني، العقلْ  ضايع   ، اجرْ هَ امْ مني،انا  العقلْ  ضايع   ، اجرْ هَ امْ مني،انا  العقلْ  ضايع   ، اجرْ َ
(٢٠) بلشان،  بالتدايني  اخمربَطْ  بالتداحايل  اخمربَطْ  بالتداحايل   ْ

، جهـــــنِّ  رْ مِ ابْحالتي  انا  ا  مَ قبْ  عِ جهـــــنِّ مِنْ  رْ مِ ابْحالتي  انا  ا  مَ قبْ  عِ جهـــــنِّ مِنْ  رْ مِ حالتي 
(٢١) شان!  هلا  ما  قيمتي  يا  تْ  دَ غَ أَليوم 

مايل أر قلمي متخاذالً ، بعد أن كان يشبه السيف املسنون عىل الورق ؟  .١٨
طرب النفس.ثيان: مضطرب النفس.ثيان: مضطرب النفس. ثيان: مضغثيان: مضغ آبتي. تزيل كآبتي. تزيل كآبتي.  ج مهومي، اكتب أشعاراً  ج مهومي، اكتب أشعاراً ١٩.   انطلق يا قلمي فرّ ومي، اكتب أشعاراً ١٩.   انطلق يا قلمي فرّ

ر فاقد عقيل، مضطرب األحوال، مشغول بام نسب إيلّ مما أدانوين به. هجَّ أنا مُ  .٢٠
دايني بلشانبالتّدايني بلشانبالتّدايني بلشان: مشغول فكري باالهتامات.

٢١.  بعد أن كنت معتزاً بنفيس، أصبحت مايل قيمة وال ذكر.
ع مؤمل. ومعناها العام : متوقَّ

٢١.  بعد أن كنت معتزاً بنفيس، أصبحت مايل قيمة وال ذكر.
ع مؤمل. ومعناها العام : متوقَّ

٢١.  بعد أن كنت معتزاً بنفيس، أصبحت مايل قيمة وال ذكر.
عتز، مرجهن: معنى الكلمة هنا، معتز، مرجهن: معنى الكلمة هنا، معتز، 
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، نِّ لِفَ املِصايبْ  جنَ  هِ مِنْ  نِّإركابْ  لِفَ املِصايبْ  جنَ  هِ مِنْ  نِّإركابْ  لِفَ ايبْ 
(٢٢)  ، باالحزانْ امربشامتٍ  ، إحمفالت  باالحزانْ امربشامتٍ  ، إحمفالت  باالحزانْ ربشامتٍ 

جنّي، ميتني  لِقْ  اخلَ ودَ  سُ مِن  عليهن 
(٢٣) ن،  الّ خِ افراقْ  وِ رشّ  هدايا  م  هُ عْ ن، مَ الّ خِ افراقْ  وِ رشّ  هدايا  م  هُ عْ ن، مَ ّ

حنّــــــي  شَ وْ شَ بينهـــــــــن  عيلَّ  لَّن  دَ
(٢٤) قوزان  دِّ  حَ عىل  ني  طَّ حَ قوزان   دِّ  حَ عىل  ني  طَّ حَ قوزان   دِّ  حَ عىل  ني  يــــس يــــسبالسِّ سبالسِّ

، ِنِّ حيِ رفيقاً  فيها  ما  بِاديارْ 
(٢٥) ن!  غالَّ ناه  يِمْ اهبامْ  يَعضّ  الً  كِ

، ــــنِّ فَ يميـــــنْ  شِ غَ حتاكينــــــا،  نَّا  ا لَ نَّ ا لَ
(٢٦)  ، رسانّ خِ تِقِلْ  بَه،  احْ الصَ ري  يِشِ الَّ  كِ

، ــــنَّ   صَ خَ شَ م  اعيوهنَ مِشينـــــا  ــــنَّ ما  صَ خَ شَ م  اعيوهنَ مِشينـــــا  ــــنَّ ما  صَ خَ شَ م  يوهنَ ينْ  وَ
(٢٧)  ، كانْ االرْ ل  بِكِ  ّ يلَ عَ بُورهم  احْ وِ

زينةً باألحزان، وجالجل الكآبة. ٢٢. وصلت إيلّ ركاب املصائب مُ
ائب مائتا جني سود معهم ٢٣.  يمتطي تلك الركائب مائتا جني سود معهم ٢٣.  يمتطي تلك الركائب مائتا جني سود معهم هدايا رش، وفراق األحبة.

.caucase فقاسيس ـ وطرحتني يف جبال قفقاسيس ـ وطرحتني يف جبال قفقاس سيس ـ وطرحتني يف جبال قبينهن يف بالد السيس ـ وطرحتني يف جبال قبينهن يف بالد ال دن يؤرجحنني ٢٤.  انزلن عىل الكالليب وأخدن يؤرجحنني ٢٤.  انزلن عىل الكالليب وأخدن يؤرجحنني 
 شوشحة : يعني هبا الذي يؤرجحونه باألرجوحة.

دينة ه) وقوزان ـ القفقاس، وأدنة أو أطنة مدينة ه) وقوزان ـ القفقاس، وأدنة أو أطنة مدينة يف (األناضول) نفي إليها الشاعر. ه) وقوزان ـ القفقاس، وأدنة أو أطنة منه) وقوزان ـ القفقاس، وأدنة أو أطنة من السيس . (اد
أنا يف بالد ليس فيها صديق شفيق كل ما فيها يعض إهبام يده اليمنى من احلقد.  .٢٥

لّ : شديد احلقد عىل وزن فعالن. ن: من الغُ الَّ لّ : شديد احلقد عىل وزن فعالن.غِ ن: من الغُ الَّ لّ : شديد احلقد عىل وزن فعالن.غِ ن: من الغُ َّ
ا خرسان.عندما يكلم أحدنا آخر نجهل اللغة وكل منا يشري لصاحبه كأننا خرسان.عندما يكلم أحدنا آخر نجهل اللغة وكل منا يشري لصاحبه كأننا خرسان.  .٢٦

ما أصلها ـ ملَّا أن  فعلنا ـ .
عندما يكلم أحدنا آخر نجهل اللغة وكل منا يشري لصاحبه كأنن

ما أصلها ـ ملَّا أن  فعلنا ـ .
عندما يكلم أحدنا آخر نجهل اللغة وكل منا يشري لصاحبه كأنن

ا : إذا نحن، عند نَّ لَ
وهنم إيلّ كأهنم يرقبون صيداً القتناصه،  ما أشد جورهم عيلّ يف كل مكان!٢٧.  أينام مشينا تشخص عيوهنم إيلّ كأهنم يرقبون صيداً القتناصه،  ما أشد جورهم عيلّ يف كل مكان!٢٧.  أينام مشينا تشخص عيوهنم إيلّ كأهنم يرقبون صيداً القتناصه،  ما أشد جورهم عيلّ يف كل مكان!

وين ما مشينا : أينام رسنا ، وقد قلبوا اهلمزة واواً.
شخصن: فتحت عيوهنم ناظرة إيلَّ ال تطرف، ما أشد جورهم عيلّ أينام حللت.
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نِّـي مِ اهللا  ذْ  وَّ اتْعَ لـــــــي   وْ زَ افْ  شَ لَنْ 

،(٢٨) شيطانْ  اللف  امرافقاً  ابيلْ  ي  ــــدِّ عِ

بنَّي،  شيَّ بنَّي، وحيبــــي  شيَّ بنَّي، وحيبــــي  َّ اص فِرقــــى   شيبَال اصوحيبــــي  فِرقــــى   شيبَال وحيبــــي 
(٢٩) وجعان!  ولْ  لُ عْ مَ اب  الدَّ يــــصَ  قرِ نّي  وجعان! كِ ولْ  لُ عْ مَ اب  الدَّ يــــصَ  قرِ نّي  وجعان! كِ ولْ  لُ عْ مَ اب  الدَّ صَ 

، نِّ َ مهَ عيني  وعْ  مُ ادْ رين  كَ ذِ نَّه  هلَ نَّ هلَ َّ
(٣٠)  ! نريانْ بالقلبِ  طّ شَ ذِكرتَه،  لنِّي  إوْ 

، نِّ حَ االِصاحيب  فَ  وْ شَ عىل  قلبي 
(٣١)  ! االوطانْ امنَ  جانا  رِ عْ  تِقطَ ال  اهللا،  !يا  االوطانْ امنَ  جانا  رِ عْ  تِقطَ ال  اهللا،  !يا  االوطانْ  َ

، ينِّ وَ حَ ورِسْ  طُ اجبالْ  ي  حظَّ ومْ  ،واشُ ينِّ وَ حَ ورِسْ  طُ اجبالْ  ي  حظَّ ومْ  ،واشُ ينِّ وَ حَ ورِسْ  طُ اجبالْ  ي  ظَّ
(٣٢) انْ  وحَ اجلَ ديْرٍ  هَ من  انْ   وحَ اجلَ ديْرٍ  هَ من  انْ   قلبي يحْ  اوَ وَ

بِنّـــــــي، اوْ  صوراً  بِنّـــــــي،  اوْ  صوراً  ي،  تِقِـــــــــلْ هْ  رِ عْ وَ بَالْ  إجْ
(٣٣) حيطان!  والثلوجْ  منافِذْ  بَه  ا  مَ

٢٨. إذا رأ أحدهم خيايل تعوذ باهللا مني كأين إبليس يرافق ألف شيطان!
زويل: خيايل. ومعنى الكلمة خمالف لذلك، فالزول لغة: الذكي الرسيع.

فعى أعاين علة مريض مرضاً ال يربأ.
زويل: خيايل. ومعنى الكلمة خمالف لذلك، فالزول لغة: الذكي الرسيع.

فعى أعاين علة مريض مرضاً ال يربأ.
زويل: خيايل. ومعنى الكلمة خمالف لذلك، فالزول لغة: الذكي الرسيع.

مر يف فراقي ألحبا٢٩.   رش ما يمر يف فراقي ألحبا٢٩.   رش ما يمر يف فراقي ألحبائي، لقد شيبني ذلك، كأين لديغ أ
ص الداب: لديغ احلية.بص الداب: لديغ احلية.بص الداب: لديغ احلية. قر

علت نريان بقلبي.نسكب ، وإذا ذكرته أنا اشتعلت نريان بقلبي.نسكب ، وإذا ذكرته أنا اشتعلت نريان بقلبي. نسكب ، وإذا ذكرته أنا اشتأو عندما يذكرين دموعي تنسكب ، وإذا ذكرته أنا اشتأو عندما يذكرين دموعي ت نَّه ذكرين: إذا هو ذكرين،  ّ
ص الداب: لديغ احلية.
نَّه ذكرين: إذا هو ذكرين،  ّ
ص الداب: لديغ احلية.

نَّه ذكرين: إذا هو ذكرين، ٣٠.  ل نَّه ذكرين: إذا هو ذكرين، ٣٠.  لّ ّ
شط بالقلب: اشتغل يف القلب.

عودة إىل األوقطع أملنا من العودة إىل األوقطع أملنا من العودة إىل األوطان. قطع أملنا من ال٣١.  قلبي حن إىل رؤية أحبايب، يا إهلي ال تقطع أملنا من ال٣١.  قلبي حن إىل رؤية أحبايب، يا إهلي ال ت
وتني جبال طور٣٢.  ما أشأم حظي وقد حوتني جبال طور٣٢.  ما أشأم حظي وقد حوتني جبال طورس، يا حلزن قلبي من هدير املاء يف جيحان ، وهو هنر جيتاز سهول قليقية
(أدنة) يمر بالقرب من (مرعش) ويصب يف البحر املتوسط، وقد استعار صوت الرعد خلرير املاء لشدة الصوت يف 

سمعه.
ع وهي هبذا املعنى يف اللغة. م وتوجّ بة، ويح كلمة ترحّ دْ ع وهي هبذا املعنى يف اللغة.واويح:وا أداة نُ م وتوجّ بة، ويح كلمة ترحّ دْ ع وهي هبذا املعنى يف اللغة.واويح:وا أداة نُ م وتوجّ بة، ويح كلمة ترحّ ْ

٣٣. جبال وعرة تشبه سوراً بني، ليس فيه منافذ، الثلوج تشبه اجلدران.
ِني: وبني جمهول. تقول، ومعناها تشبه سوراً، وقد قلب السني صادراً إو بِني: وبني جمهول. تقول، ومعناها تشبه سوراً، وقد قلب السني صادراً إو بِني: وبني جمهول. ل: تِقل صوراً أو بِني : بُني، أصل تِقْ
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٣٤.   اشفق يا إهلي وإله اخللق، ما أكثر الشدات التي فرجتها فهانت.
كيش وهو حائر يف مصائبه، اصرب عىل حكم اهللا يف خالئفه. قال العكيش وهو حائر يف مصائبه، اصرب عىل حكم اهللا يف خالئفه. قال العكيش وهو حائر يف مصائبه، اصرب عىل حكم اهللا يف خالئفه.  .٣٥

غلبان واجلمع غلبانني، وغاليب: حائر ال يدري ما يصنع، وتطلق عىل الفقري املعدم.
أرشفت من رؤوس اجلبال . مشفقاً :  شديد الشوق ، ألن رؤوس املرتفعات تقوي عزائم األشقياء. .٣٦

طليت : أرشفت،  وهي بدالً من أطلَّ
فت من رؤوس اجلبال . مشفقاً :  شديد الشوق ، ألن رؤوس املرتفعات تقوي عزائم األشقياء.

طليت : أرشفت،  وهي بدالً من أطلَّ
فت من رؤوس اجلبال . مشفقاً :  شديد الشوق ، ألن رؤوس املرتفعات تقوي عزائم األشقياء.

 شفقان:  مشفق متلهف.
النوايب: مجع نباة وهي املرتفع.

٣٧.  رأيت القالع التي عىل جبال القفقاس التي بنيت يف عهد أجدادهم األولني.
٣٨. رأيت اجلبال التي تكسوها الغابات كأهنا الكثبان. ويف هذه الغابات تعيش الضواري وهي خمابئ هلا!..

اهليش : يعنون هبا الغابة الكثيفة وال مفرد هلا وال مجع من االختالط.

، نِ حِ املخاليق  ربَّ  يَا  بّ  رَ يا 
(٣٤) هان!  وامرها  جتها،  رَّ فَ ةٍ  دِّ شِ م  كَ

ل هبا! ونظم هذه القصيدة وأرسل هبا من منفاه سنة ١٩١٨ ، وفيها حين إىل الكرك، ويتغزّ

، بـــــــــانْ  لْ غَ بالياهْ  يف  إوْ  كيشْ  االِعْ قالَ 
(٣٥) براياه  يف  يل  العَ حكمَ  عىل  رباً  صَ

 ، قــــــتانْ  شفَ املشاريفْ  روسَ  مِنْ  يـــــــت  لَّ طَ
(٣٦) مِقواه،   ، اهْ شقَّ لِالمْ النِّوابــــــــــي وسَ  رُ

انْ وزَ قَ اسْ  رَ عىل  اليلِّ  االِقالعِ  فتَ  شِ
(٣٧) مبناه،   ْ لنيِّ االوَّ جدَّ  هدِ  عَ مِن 

، كثبانْ اهليـــــــــــش  ا  َ هبَ اليلِّ  االجيال  تَ  فْ شِ
(٣٨) باه!  خمِ اوْ  لَلضوارِي  مِريب  غابتْ 
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، ـــــدانْ  هْ مَ سِ لهِ  هْ سَ وجْ  رُ امْ االِحقولْ  تَ  فْ شِ
(٣٩) امتااله،  تِيجي  ن  الفِدِ فيها  حْ  إتْروُ

اجنان، وِ اتني  البسَ وَ االِكروم  ت  فْ شِ
(٤٠)  ، واحالالهْ اشجارها،  وِ ها  إثْامرْ

، االعيانْ وَ لِنّواظرْ  لَ ر  منَاظِ ه  لَّ كِ
(٤١) تِساله،  بالدْ  االِ  يلَ  هلَ إوْ  يناتْ  زَ

 ، النْ اذْ تَهـــــــا  فْ عِ نِّةً  جَ يْ  هِ لَو  إبْالدْ 
(٤٢) سكناه احليـــــل  يا  اجلدّ  رَّ  قَ مَ أبغى 

 ، ـــــرانْ مَ عِ بِيْه  ما  نُونْ  عْ صَ اوْ  ا  فَ صِ هي  لَو 
(٤٣) ياه،  الَ حَ املزابل  امن  راب  خَ يْ  هِ لَو  إوْ 

)؟ انْ يْحَ (شِ وين  ا،  بَاهلْ اجْ وِ (الكرك)،  يْنَ  وَ
(٤٤) مغواه؟  امليْس  ا  هبَ اليلِّ  نان  االِقْ ينَ  وَ

الية.ار جيئة وذهاباً متتالية.ار جيئة وذهاباً متتالية. ار جيئة وذهاباً متتً سهلة حترثها األبقار جيئة وذهاباً متتً سهلة حترثها األبق ً سهلة حترثها األبق٣٩.  شاهدت احلقول مروجاً سهلة حترثها األبق٣٩.  شاهدت احلقول مروجا
تالية.و حجر تعثر به القدم. تروح أزواج البقر للحراثة وجتيء متتالية.و حجر تعثر به القدم. تروح أزواج البقر للحراثة وجتيء متتالية. ع أو انخفاض  سمهدان : ال أثر فيها الرتفاع أو انخفاض  سمهدان : ال أثر فيها الرتفاع أو انخفاض أ

٤٠.  شاهدت الكروم والبساتني واجلنائن وما أحىل أثامرها وأشجارها.
ار مجيلة وهي سلو كلها مناظر تسحر األنظار مجيلة وهي سلو كلها مناظر تسحر األنظار مجيلة وهي سلو ألهل البالد.  .٤١

٤٢.  لو كانت هذه البالد جنة عافتها نفيس اآلن أريد مقر أجدادي، يا ما أحىل سكناها!
الن: أصلها هذا األوان. إذْ

يا احليل: ما أحىل .
٤٣.  لو كانت بالدي صفاة صلدة ال تعرف االبتسام، ليس فيها أثر للعمران، لو أهنا خراب، وخري حالها املزابل.

نُون:  ال تنبت شيئاً ، واألصل فيها الوجه الذي ال يعرف اإلرشاقة والثغر الذي ال يعرف االبتسامة. نُون:  ال تنبت شيئاً ، واألصل فيها الوجه الذي ال يعرف اإلرشاقة والثغر الذي ال يعرف االبتسامة.عْ غر الذي ال يعرف االبتسامة.عْ نُون:  ال تنبت شيئاً ، واألصل فيها الوجه الذي ال يعرف اإلرشاقة والث ص نُون:  ال تنبت شيئاً ، واألصل فيها الوجه الذي ال يعرف اإلرشاقة والث صعْ عْ
ل. ملها إال املزابل املزابل حالياه : ا جيملها إال املزابل املزابل حالياه : ا جيملها إال املزابل! إن كان يف املزابل ما جيمّ

٤٤. أين الكرك وجباهلا أين جبل (شيحان) أين املرتفعات التي من أشجارها امليس الذي يقتات بثمره اجلائع!
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سلامن)، (اتْالعْ  و  ني  عَ يا   ( رصِ (القَ يْنْ  وَ
(٤٥) اجلاه!  نايف  ها  زَّ عَ اهللا  بَّة)  (الرَّ و 

فرسان؟ اخليل  عىل  اليلِّ  االِقــــــــرومَ  ينَ  وَ
(٤٦) اه!  تغشَّ ما  فوا  َّ رشَ لَنْ   ( (الكركْ ورَ  صُ

الزان، فا  شِ مِرويناً  ا)  (خرضْ إخـــــــوات 
(٤٧)  ، اه  خَ امنَا  بايلِ   الدِّ بِاطرافَ  صار  اليَا 

، انْ شَ لنا  وانتم  اً،  زّ عِ مْ  لِكُ ا  نَّ حِ
(٤٨) اه  مِرجَ ورْ  صُ دودنا  الجْ م  ودكُ دُ واجْ

، لْوانْ ذِ بلْ  قَ ةً  مْ ابْنعِ م  وايَّاكُ ا  نَّ حِ
(٤٩) جاه،  لِكمْ  ا  نَّ حِ إوْ   ، تنا  عَ فزَ إنتم 

٤٥.   أين القصة وتالع سلامن والربة التي كرمها اهللا .
رؤزلة سور هلا ال جيرؤزلة سور هلا ال جيرؤ أحد أن يغشاها. زلة سور هلا ال جيمنزلة سور هلا ال جيمن من بمن ب ٤٦.  أين األبطال فرسان اخليل محاة الكرك الذين إذا حرضوا كانوا

ذا املعنى.م : مجع قرم وهو السيد العظيم ، وقد وردت يف اللغة هبذا املعنى.م : مجع قرم وهو السيد العظيم ، وقد وردت يف اللغة هبذا املعنى. االقرو
ستنهض بعضهم مهة بعض بقوله : «فعلك يا أخو دماء األعداء إذا صار الغزاة يستنهض بعضهم مهة بعض بقوله : «فعلك يا أخو دماء األعداء إذا صار الغزاة يستنهض بعضهم مهة بعض بقوله : «فعلك يا أخو  ٤٧. املجالية الذين يروون الرماح من 

جاعتك ـ يف مؤخرة قطعان اإلبل واخليل املحاربة.ين شجاعتك ـ يف مؤخرة قطعان اإلبل واخليل املحاربة.ين شجاعتك ـ يف مؤخرة قطعان اإلبل واخليل املحاربة. ـ أي أر فالنة!»
 إخوات خرضا:  ختوة املجالية وهبا تُستثار محيتهم.

 الدبايل : اخليل الكثرية  ويف املعركة.
رجتى.دنات محاية ومرجتى.دنات محاية ومرجتى. ز لكم وأنتم جمد لنا وأجدادكم ألجدا ز لكم وأنتم جمد لنا وأجدادكم ألنحن عِ د لنا وأجدادكم ألنحن عِ  .٤٨

مرجاه : مرجتى.
د لكم.جمد لكم.جمد لكم. ٤٩.  نحن وأنتم بنعمة قبل هذا الزمان أنتم تدافعون عنا ونحن 

لامت. وفزع له: انترص له ـ وهو فزعته : هو نصريه. ويف اللغة فالن مفزعى للناس:زعتنا : الذين يساعدوننا يف امللامت. وفزع له: انترص له ـ وهو فزعته : هو نصريه. ويف اللغة فالن مفزعى للناس:زعتنا : الذين يساعدوننا يف امللامت. وفزع له: انترص له ـ وهو فزعته : هو نصريه. ويف اللغة فالن مفزعى للناس: زعتنا : الذين يساعدوننا يف املفزعتنا : الذين يساعدوننا يف املف
نصري هلم.
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، انْ شَ َم  هلَ باملجالس  لَّسْ  حِ يَان  بْ صِ
(٥٠) اه،  ضَ امْ وِ فِنيْ  لْ صَ ال  جَ ارْ البِداوي  الَ  وابْجَ

، لِوانْ ذْ مِنْ  الْ  قَ  ( مـــــاوَ (العَ حتى 
(٥١) اه،  تَلقَ احلــــــربِ بَريقَ   النّصار عَ  ْ مجَ

، بالسانْ بِسّ  مْ  ادكُ دَ إوْ  ، الكـــركْ لَ  اهْ يا 
(٥٢) يمناه!  شـــــاح   اوْ ها  دَّ رَ اليلِّ  م  بِيكُ م 

، االِحمانْ يَومَ  الكركْ    ( (قــــــــدرَ ىلَ عَ ي  دِ جْ وَ
(٥٣) اه!  صَ عْ مِ ابْراسْ  نَايِفه  او  ينه  صِ حَ ةْ  عَ لْ قَ

انْ فَ لْ سِ واويْر  الدِّ نَ  امْ عليه  يَبكي 
(٥٤) فِرقاه!  انِ  شَ ىل  عَ ا  َ هيْ اوِ هَ صَ ت  دَّ هَ

ة يف املجالس املهمة، ويف مواجهة البدو. ّس: كناية عن النصار ، ألن هذه هي نخوهتم، هلم قيمة عظيمة يف املجالس املهمة، ويف مواجهة البدو. ّس: كناية عن النصار ، ألن هذه هي نخوهتم، هلم قيمة عظيمة يف املجالس املهمة، ويف مواجهة البدو.  ل لّس: كناية عن النصار ، ألن هذه هي نخوهتم، هلم قيمة عظيمصبيان حِ ّس: كناية عن النصار ، ألن هذه هي نخوهتم، هلم قيمة عظيمصبيان حِ  .٥٠
عان.جعان.جعان. جة : أشداء شجة : أشداء ش صلفني وامضا

دهم لواربو النصار جتدهم لواربو النصار جتدهم لواءً مظفراً يف احلرب». ٥١.  حتى شاعر الكرك الكبري (العاموي) قال عليهم قبل هذا الزمن: «حما
رب :أشهر املحاربني.يربق احلرب :أشهر املحاربني.يربق احلرب :أشهر املحاربني.

٥٢.  مودتكم يا أهل الكرك باللسان فقط، مل أجد منكم منارصاً.
كه بيمينه. ها اوشاح يمناه: أي كرَّ يف املعركة إلنقاذ جريح واستعمل رحمه وحرَّ ردّ

ن قلعة حصينة يف مرتقى عالٍ مقام للعصيان. قدر الكرك عند االختبار واملحن قلعة حصينة يف مرتقى عالٍ مقام للعصيان. قدر الكرك عند االختبار واملحن قلعة حصينة يف مرتقى عالٍ مقام للعصيان. ٥٣.  حزين الشديد عىل (قدر)
بالسم. وقد كانوا يسمونه  اغتاله وايل دمشق   ، الكرك صاحب ثورة سنة ١٩١٠  املجالية) زعيم  ر) هو (قدر  دِ (قَ

ياً لريدوا عنه العني الرشيرة احلاسدة .(عيل) اسامً حركياً لريدوا عنه العني الرشيرة احلاسدة .(عيل) اسامً حركياً لريدوا عنه العني الرشيرة احلاسدة .
قده سلفان ال حتىص، هدمت بيوهتا حزناً لفراقه.٥٤.   تبكي لفقده سلفان ال حتىص، هدمت بيوهتا حزناً لفراقه.٥٤.   تبكي لفقده سلفان ال حتىص، هدمت بيوهتا حزناً لفراقه.

العاموي: شاعر مشهور يف الكرك ويف كل الديار األردنية، له يف مدح النصار قصائد عامرة، وخاصة العزيزات : 
ندَ احلرض، البدو ، والرتكامنا». بوز، ** عِ ندَ احلرض، البدو ، والرتكامنا».ْ بوز، ** عِ ا».ْ ندَ احلرض، البدو ، والرتكامنوالجد خمَ بوز، ** عِ ْ ندَ احلرض، البدو ، والرتكامنوالجد خمَ بوز، ** عِ ْ قال عليهم : «إعزيزات منسوبني، 
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، درانْ غِ بادموعْ   ، البيِضْ ليه  عَ تبكي 
(٥٥)  ! اهْ نْعَ مِ البيتْ  عىل  نْ  وَّ سُ ن  كْ والْتْ  عَ

ان، خَ بَجْ صار  باجالنا  اليل  يا  مسكني 
(٥٦) دناياه،  من  الذهب  وا  فُّ يصِ ة،  قَ بَالبدودِ

االحزانْ راجَ  فَ ربْ  الصَّ النيْ  وَ إصربْ 
(٥٧) اهللا،  نَ  امْ ها  رجْ فَ يايت  ة  دَّ شِ كم 

٥٥.  تبكي عىل (قدر) النساء ، ويكنون عنهم بـ (البيض) الواحدة بيضا ، قالوا : ـ
.« جيْعْ الْ شِ جَّ ون رَ بُّ ريرة                والرجال ما احيِ بَّني بَيْضاً غَ           «أَلنِّسوان ما حَ

) النساء ، ويكنون عنهم بـ (البيض) الواحدة بيضا ، قالوا : ـ
ريرة                والرجال ما احي بَّني بَيْضاً غَ           «أَلنِّسوان ما حَ

 تبكي عىل (قدر) النساء ، ويكنون عنهم بـ (البيض) الواحدة بيضا ، قالوا : ـ
ريرة                والرجال ما احي بَّني بَيْضاً غَ           «أَلنِّسوان ما حَ

 تبكي عىل (قدر
.« جيْعْ الْ شِ جَّ ون رَ بُّ ريرة                والرجال ما احيِ بَّني بَيْضاً غَ ».          «أَلنِّسوان ما حَ جيْعْ الْ شِ جَّ ون رَ بُّ ِ

)، وهو تعداد حسنات امليت تردده النساء  يِدْ عَ َملَ
.« جيْعْ الْ شِ جَّ ون رَ بُّ ِ

)، وهو تعداد حسنات امليت تردده النساء  يِدْ عَ َملَ
.« جيْعْ الْ شِ جَّ ون رَ بُّ ِ

)، وهو تعداد حسنات امليت تردده النساء ل هو ا ملدعو (ا يِدْ عَ )، وهو تعداد حسنات امليت تردده النساء ل هو ا ملدعو (اَملَ يِدْ عَ َملَ دموع غزرة تشبه الغدران. معوالت: االعواويبكني بدموع غزرة تشبه الغدران. معوالت: االعواويبكني بدموع غزرة تشبه الغدران. معوالت: االعوا
اً.

)، وهو تعداد حسنات امليت تردده النساء  يِدْ عَ َملَ
. اً

)، وهو تعداد حسنات امليت تردده النساء  يِدْ عَ َملَ
اً.ىل منعاة: مأمتاً.ىل منعاة: مأمت واقفات، وال جيوز أن يقام املعيد إال عىل زعيم أو من هو يف منزلة الزعيم، وقد حولن البيت إ

له  عزاً  فقد  لقد  له مت.  عزاً  فقد  لقد  له مت.   ً الشا تعني  هنا  لكنها   ، متكربّ مفتخر  معناها يف األصل  ان:  خَ بَجْ ـ  بنا  الشامت  أهيا  الشاكني  تعني  هنا  لكنها   ، متكربّ مفتخر  األصل  معناها يف  ان:  خَ بَجْ ـ  بنا  الشامت  أهيا  الشاكني  تعني  هنا  لكنها   ، كربّ مت٥٦.  مس مفتخر  معناها يف األصل  ان:  خَ بَجْ ـ  بنا  الشامت  أهيا  مت٥٦.  مسكني  مفتخر  معناها يف األصل  ان:  خَ بَجْ ـ  بنا  الشامت  أهيا  كني 
ـ التي يدعوهنا ـ ومهاً ـ البودقة!..ق ـ التي يدعوهنا ـ ومهاً ـ البودقة!..ق ـ التي يدعوهنا ـ ومهاً ـ البودقة!.. ق بالبوطق بالبوط

در) بني صالح املجالية، الذي كانوا يسمونه ـ كام أسلفنا ـ عليا ـ وقد أشار إليه الشاعر : ـ * هو (قَ
ر) رسمتِك وانا خياف، «إنت (قدِ

لّ طِ رْ قِرناسْ صفراً، امْ هَ صيتَكْ شَ إوْ
ر من وجه احلكومة العثامنية، بعد إخفاق الثورة، التي شبَّت لسببني: ـ وتسميته هذه جاءت يوم فَ

وم دفعها.ـ  ثقل الرضائب التي مل يعتد القوم دفعها.ـ  ثقل الرضائب التي مل يعتد القوم دفعها.
ش العثامين.ية يف اجليش العثامين.ية يف اجليش العثامين. ـ مجع األسلحة، وتعداد األهايل إلرغامهم عىل اخلدمة العسكر

ر) بك وأخذ اجليش يفتك بالناس فتكاً ذريعاً إذ كان يربط الرجل حيجر ويلقي به من القلعة  دِ فثار الشعب بزعامة (قَ
م نفسه بعفو من الدولة، ودعي إىل دمشق، وأغلب الظن  م فيصل ممزقاً فاستطاع (قدر) أن يتوار عن األبصار، ثم سلّ م فيصل ممزقاً فاستطاع (قدر) أن يتوار عن األبصار، ثم سلّ در) أن يتوار عن األبصار، ثم سلّ

تبهاً هبا!ألنه مات بال عقب. ميتة مشتبهاً هبا!ألنه مات بال عقب. ميتة مشتبهاً هبا! سَّ له السم،  سَّ له السم، ُ َّ له السم، ُ سأنه د سأنه دُ ُ
اللغة، ولعلها مقلوبة عن بذخ ومعناها: الشامت.  بأيدينا من كتب  * بجخ يعنون هبا االفتخار ال أصل هلا يف ما 

وعدم تدوينها يف املعاجم ال ينفي وجودها (العزيزي).
، ،خابِ ،خابِ ابِ أَستحمد اهللا يا (عيل) ضدكم 

وعدم تدوينها يف املعاجم ال ينفي وجودها 
أَستحمد اهللا يا (عيل) ضدكم 

وعدم تدوينها يف املعاجم ال ينفي وجودها 

ن يلّ دِ هَ ن يلّ تَشْ دِ هَ ن يلّ تَشْ دِ هَ ْ املِال ر، وَ اكِ سَ بحَ العَ ذَ
٥٧.  خياطب نفسه يف حرية، قائالً : اصرب ألن الصرب هو الذي يفرج االحزان، وكم غمة جاء فرجها من اهللا مع الصرب.
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، االوطانْ ايَّ  وَ (الكرك)  ودَ  انْعُ ما  بِدَّ  ال 
(٥٨) اياه!  نعطيهم  إو  ينْ  الدَّ يلَ  هَ انحاسبْ  وِ

عني املرحوم (عبد اهللا العكشة) عضواً يف حمكمة الكرك، يف العهد الفيصيل، ثم عنيّ يف حمكمة 

بداية (إربد) أول تأسيس اإلمارة األردنية، وألمور سياسية عزل سنة ١٩٢٧، فزاول املحاماة يف 

، يتبنَّى القضية بعد دراستها، واعتقاده أهنا  الكرك، إىل أن تقاعد سنة ١٩٥٢. وقد كان حمامياً رشيفاً

عىل حق، أما إذا اشتمَّ فيها أي التواء، فقد كان يرفضها، مهام تكن الفائدة منها.

لوم  هيمه  وال  هتديداً،  وال  وعيداً،  خيشى  ال  حق،  أنه  يعتقد  ما  قول  يف  جريئاً  رصحياً،  كان 

الالئمني، ينتقد كل ما هو خمالف للحقيقة وللواقع، ال جيامل، وال يداجي. يثبت عند رأيه بعد أن 

يطمئن إىل صحته وصوابه.

عني عضواً يف جلنة الدستور األردين، ويبدو أن آراءه كانت ختالف آراء رئيس اللجنة، املرحوم 

األستاذ (إبراهيم هاشم) فحلَّت اللجنة، ومل يعد األستاذ (العكشة) إليها.

كان واقعياً يف حياته، يتقبّل كل مصيبة بصرب وجلد، ألنه يعد كل ما حيدث ترتيباً من اهللا، وال 

اعرتاض عىل أحكامه تعاىل.

رد لكل نحل يف أوطاننا ونحاسب كل من أساءوا إلينا بالذي أساءوا به ونرد لكل نحل يف أوطاننا ونحاسب كل من أساءوا إلينا بالذي أساءوا به ونرد لكل ميسء  ٥٨.  ال بد من أن نعود إىل لكرك، و
ديونه كام تستحق!

م يف  م يف هذان البيتان من الشعر، روامها يل عىل التلفون الصديق الفاضل العني (صالح املجالية) ـ (أبو راتب) املكرَّ م يف هذان البيتان من الشعر، روامها يل عىل التلفون الصديق الفاضل العني (صالح املجالية) ـ (أبو راتب) املكرَّ ا يل عىل التلفون الصديق الفاضل العني (صالح املجالية) ـ (أبو راتب) املكرَّ  *
٢٠ أيار سنة ١٩٨٣ وقد لقي ربه يف شهر كانون األول ١٩٨٣ رمحه اهللا رمحة واسعة عداد ما له من مزايا، هي يف 

زيزيمنتهى النبل ومكارم األخالق. (العزيزيمنتهى النبل ومكارم األخالق. (العزيزي).
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فلسفته يف احلياة : ـ
أ. يعترب اليوم الذي يعيش فيه، هو عمره احلقيقي (٥٩).

ب. املايض ذهب بخريه، وبرشه.

كان جلداً صبوراً ال يبكي ميتاً، مع هذا فقط كان رقيق العاطفة رسيعاً إىل النجدة، والسبب 
يف أنه ال يقبل أن حيد عىل ميت، اعتقاده أن ذلك نوع من االحتجاج عىل الباري. وأنه من املظاهر 
عام  سنة  عرشة  ثامين  عمره  وكان  البكر،  ابنه  قتل  ملا  أنه  نوادره،  من  فائتاً!  ترد  ال  التي  الكاذبة، 
١٩٢٢  يف احلقل، قبل عيد الفصح بأيام، وكانوا يعدون العدة لزواجه، فلام جاء العيد، مل يظهر 
احلداد، وقدم احللو للمعايدين، وللمعزين ، وبعث له صديقه املرحوم الشاعر (سامل القنصل) 

هبذه األبيات : ـ وقد وجدناها بني أوراقنا ـ (العزيزي)  .

د، سألني صديق كم عمرك؟ فأجبت يف ١٩٨٣/٤/٢٧قطة واحد، سألني صديق كم عمرك؟ فأجبت يف ١٩٨٣/٤/٢٧قطة واحد، سألني صديق كم عمرك؟ فأجبت يف ١٩٨٣/٤/٢٧: قطة واحنقطة واحن ن٥٩.  هو وأنا تفكرينا يف هذه الن٥٩.  هو وأنا تفكرينا يف هذه ال
لست أدري بعهدها ماذا يكون؟ « (العزيزي). اعة، واملايض، مىض    لست أدري بعهد«عمري السَّ اعة، واملايض، مىض    لست أدري بعهد«عمري السَّ ىض   

شاعر هبذا البيت إىل السيد املسيح عليه السالم.* يشري الشاعر هبذا البيت إىل السيد املسيح عليه السالم.* يشري الشاعر هبذا البيت إىل السيد املسيح عليه السالم.

، الطبّ تِقبلَ  ما  بَلواكْ  صاحبي  يا 

الرب، امن  سامحاً  هذا   جر اليل 

، احلبّ عن  ى  حَّ تِضَ اليل  رشيك  حزنك 

، بْ ذِّ إمكَ خربكم  دْ  اكِ وَ إنْ  ليت  يا 

إبراي اين دفنتِ اغالم يلقع عىل القلب،

واالصحاب، والقرايب  راسك  يَدوم 

باهللا! الصرب   تر اال  رجَّ انت  أما 

بَلواه، ثلِ  مِ عَ  أيوب  صرب  ربْ  يا 
* اه؟  تِسقَّ وْ  هُ نْ  مَ واملمزوجْ  اخللّ 

بَلواه! عظم  من  بلواي  يا  ربعي،  يا 

عزيناه! نْ  كِ اصوحيبي  حزن  عظم  من 

ماواه! اخللِدْ  اجلنَّة  الفقيد  ى  سَ عَ
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فأجاب هبذه األبيات التي تنم عىل تسامٍ فوق املصيبة!:

كانت داره جممعاً ألصدقائه وملوظفي الكرك، يؤموهنا يومياً بعد الظهر، للتسلية بلعب الشطرنج 
والنرد، وكان جيد يف الشطرنج واملطالعة تسليةً كرب، وقد كان يقيض يف املطالعة ساعات.

يف أحد األيام، بينام أصدقاؤه يلهون ويلعبو، تويف له طفل فام كان منه إال أن نبّه أهل بيته إىل 
أنه ال يريد أن يسمع بكاءً أو عويالً إىل أن خيرج الزائرون، ويف النهار التايل علم اجلميع بوفاة ابنه، 
من  القوم  ب  فتعجّ وتلعبون،  تلهون،  كنتم عندي  ملا  فأجاب:  وفاته؟  كانت  متى  وه وسألوه  فعزَّ

جلده وقدرته عىل االحتامل.

ر ـ  نظم املرحوم (عبد اهللا العكشة) هذه القصيدة سنة ١٩١٩ وهي من الشعر الشعبي املتطوّ
بيتاً  ثالثة وستني  مؤلفة من  الكرب، وهي  العربية  وللثورة  األوىل،  العاملية  للحرب  فيها  يعرض 
ر كام قلنا. القسم األول منها خاص بالدور العثامين، وما أحلق بالعرب من ظلم،  من الشعر املتطوّ
د به ثورة املغفور له (احلسني) الكرب : ـ والقسم الثاين من  والقسم الثاين من هذه العلواء يمجّ

هذه العلواء يمجد به ثورة املغفورة له (احلسني) الكرب: ـ وهي رباعيات : القسم األول 

٦٠.  البارحة حادت عيني عن النوم، واضطربت أحوايل من كثرة اهلموم.
ت : هجرت النوم. الجَ

٦١.  مثل أمواج البحر عندما هاجت وقلبي كان يطوف يف بحر من اهلواجس.
اهلواجس : األفكار املزعجة احلائرة املضطربة.

علينا، واجب  فرض  حق  املوت 

، لينا  دز  مـــــتا  علـى  هللا  احلمد 

جنينا امَّ  عَ رب  يــــــا  لنا  اغفر 

! حمتومْ الكل  عىل  الدنيا  لقت  خِ من 

! الدومْ دايمَ  هَ ر  كَ نِشِ اوْ  اعْ  طَ امْ هْ  رُ امْ

ظلومْ مَ كل  رامحاً  يا  لنـــــا  ف  الطُ وِ

تْ  جَ الَ النَّومْ  نَ  اعْ عني  ألبارحة 

اجتْ هَ يَوم  رْ  البحَ اتَ  وجَ مَ تِقلْ 

(٦٠) هاجت  االمهوم  ثَر  كِ مِنْ  حايل  إوْ 
(٦١) جالِ  اهلواجيس   ر  بَحَ يف  قلبي  إوْ 
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٦٢.  قلبي يفكر يف البالء واملصائب، وأحوال الدهر املريبة.
مسرتيية : باعثة عىل االرتياب. زال السعد: فقد احلظ احلسن.

٦٣.  فقد احلظ وجاءنا هيب لنا الويالت، اضطربت أسس احلياة وأحواهلا.
حال األحوال : حتول كل أمر كان يف األصل مستقراً.

هبت عىل الدحرب لفنا دخاهنا، التهبت عىل الدحرب لفنا دخاهنا، التهبت عىل الدنيا وزادت أهواهلا. أشكو إىل اهللا من  .٦٤
ت : التهبت برسعة. ت : التهبت برسعة.شطَّ هبت برسعة.شطَّ

ساملني ينامون يف بيوهتم مطمئنني، سبحان اهللا وايل كل البرش!.. ٦٥.  عمت برشاً مُ
 إخباها : بيوهتا ، واخلباء يف األصل مستقر العروس والسيدة املحجبة داللة عىل األمثلية.

وهلا.ونار أحرقت الغابات وما حوهلا.ونار أحرقت الغابات وما حوهلا. ٦٦. هي حرب وصل دخاهنا إىل أعىل األعايل 
نا ، الدخان الكثيف. سناها : معناها هنا ، الدخان الكثيف. سناها : معناها هنا ، الدخان الكثيف.

صف مثلها استأصلت اجلذور التي حتت األرض. ٦٧.  ليس هلا مثيل وال سبق أن وُ
التالفيف:  ما حول الغابة.

ت: استؤصلت اجلذور املدفونة حتت الرتاب. فَّ ت: استؤصلت اجلذور املدفونة حتت الرتاب.عَ فَّ ت: استؤصلت اجلذور املدفونة حتت الرتاب.عَ
امني من األبطال، شبان من رش احلرب صاروا شيوخاً. ٦٨.   املوت أهلك اهلجَّ

٦٩.  أطفال ضاعوا يف الوعر واهلضاب، ورخصت األرواح بعد غالئها.

، يبـــــــه  املِصِ وَ بَالبَال  رْ  تِفكّ قلبي 

يبَه، هلِ انا  جَ الويلْ  وَ  ، دْ عَ السَّ زالَ 

، ا  نَاهُ سَ انــا  شَ غَ ب  رْ حِ مِنْ   ْ أهللاّ

باها اخْ يف  نايْمهِ  اليق  خَ تْ  مَّ عَ

، املشاريفْ س  روُ الْ  طَ ناها  سَ حرباً 

، تِواصيفْ لَه  بَقْ  سِ الَ  اوْ  ثْل  مِ هْ  الَ مَ

اب، قَصَّ املداغيش  وجوه  الَ املوتْ 

اب، واالهضْ ا  رهْ عَ بِوَ تْ  اعَ ضَ الْ  اطفَ وِ

(٦٢) مِسرتيْبه  ايره  صَ ركْ  هَ دْ والْ  واحْ
(٦٣) االحوال الَ  حَ كان  إرْ ت  لزَ تِزَ
(٦٤) بالها،  تِزايد  نيا  الدِّ عىل  ت   طَّ شَ
(٦٥) وايل  لّ  الكِ عىل  وه  هُ مِن  بْحان  سِ
قتْ بِاهليشْ اوْ باقي التالفيف (٦٦) قتْ بِاهليشْ اوْ باقي التالفيف (٦٦)نار ادعَ (٦٦)نار ادعَ

(٦٧) مالِ  بالدّ يْه  طِ غَ امْ ارشوشْ  ت  فَّ عَ
(٦٨) شيَّابْ  اليوم  غدوا  ه  َّ رشَ مِنْ  يالْ  إعْ
دْ ما هي غوايل (٦٩) ت بَعَ صَ خْ واحْ رِ وارَ
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باالمثال، لهَ  بَقْ  سِ ما  إو  ولِة  هُ مَ حرباَ 
ارجالْ يا  الكيف  عَ  الحْ  باسْ لِهْ  مَّ كَ إمْ

االعظامِ مِتنيَ   ْ رسِ تكْ وازناً  مَ

، باالكرامِ زايداً  القنابل  فعلَ 

، االبحارْ حتتِ  مِنْ  صاتْ  وَّ غَ فْ  صِ بَالوَ

، ارْ يَّ سَ اعْ  القَ عىل  ناتيـــــــرتٍ حَ االَّ  وِ

وي، بَالبالَ العربْ  وَ اسنْنيٍ  ثالثِ 
 * خالوي  باشا  (مجال)  ببْ  ِ السَّ كانَ 

شهور، مَ اليوم  غدا   ، ا  تِركيَّ مْ  لُ ظِ يَا 

عورْ سْ مَ الوحش  نَّه  كِ باشا  (مجال) 

ابْعرهبا ه  ليِلُ غَ يشفي  قِوتهُ  هَ بَسّ 

(٧٠) تَنهالْ  بيلني  قِ لْ لَ رْ  اكِ سَ عَ ثرةِ  كِ
(٧١) عالِ  بالشَّ زايدة  اجهنَّم  آالت 
(٧٢) انامٍ  وَ اليقْ  خَ تِفني  افعاً  دَ مَ
(٧٣) تايل  ليَهْ  بقي  ما  ه  نُّ جَ ادهَ أَليلِّ 

انامٍ  وَ اليقْ  خَ تِفني  افعاً  دَ مَ

تايل  ليَهْ  بقي  ما  ه  نُّ جَ ادهَ أَليلِّ 

انامٍ  وَ اليقْ  خَ تِفني  افعاً  دَ مَ

(٧٤) طيَّاره  فوق  باهلوا  اقالعاً  االَّ  وِ
(٧٥) اللِ  الزَّ االبحور  عَ  مراكِبْ  االّ  وِ
(٧٦) مِساوي  او  ذاب  عَ عْ  مَ  ْ مِظاملِ ذاقوا 
(٧٧) مجالِ  ي  يسمَّ لو  إوْ  ل  نَذَ لْ  ِ النَذَ
(٧٨) طابورْ  يِةِ  ثمْ لَ ثَ اقَت  سَ العرب  يم 
(٧٩) فالِ  الطَّ رِضيعَ  يَرحمْ  ما  جزارْ 
(٨٠) ا  بهْ نِصَ وضعْ  مَ كلّ  ويف  مِشانقاً، 

اكر كثرية تنهال عىل املتحاربني.حرب هائلة مل يسبق هلا مثيلة، وعساكر كثرية تنهال عىل املتحاربني.حرب هائلة مل يسبق هلا مثيلة، وعساكر كثرية تنهال عىل املتحاربني.  .٧٠
ا.الت جهنمية يزيد اشتعاهلا.الت جهنمية يزيد اشتعاهلا. ٧١. سالحها كامل كام تشتهي، آ

ام املتينة، ومدافع تفني اخللق واألنام.٧٢.  بنادق موزر حتطم العظام املتينة، ومدافع تفني اخللق واألنام.٧٢.  بنادق موزر حتطم العظام املتينة، ومدافع تفني اخللق واألنام.
َّ زيادهتا هي تكريم لضحاياها. فالذي أصابته، ما بقي له من أثر!.

ام املتينة، ومدافع تفني اخللق واألنام.
َّ زيادهتا هي تكريم لض

ام املتينة، ومدافع تفني اخللق واألنام.
حاياها. فالذي أصابته، ما بقي له من أثر!َّ زيادهتا هي تكريم لضحاياها. فالذي أصابته، ما بقي له من أثر! ئدة جداً، وكأن

ام املتينة، ومدافع تفني اخللق واألنام.
ئدة جداً، وكأن

٧٢.  بنادق موزر حتطم العظام املتينة، ومدافع تفني اخللق واألنام.
ئدة جداً، وكأن

ام املتينة، ومدافع تفني اخللق واألنام.٧٢.  بنادق موزر حتطم العظام املتينة، ومدافع تفني اخللق واألنام.٧٢.  بنادق موزر حتطم العظ
ئدة جداً، وكأن

ام املتينة، ومدافع تفني اخللق واألنام.٧٢.  بنادق موزر حتطم العظام املتينة، ومدافع تفني اخللق واألنام.
َّ زيادهتا هي تكريم لضئدة جداً، وكأنَّ زيادهتا هي تكريم لض

ام املتينة، ومدافع تفني اخللق واألنام.
َّ زيادهتا هي تكريم لض

ام املتينة، ومدافع تفني اخللق واألنام.
ئدة جداً، وكأن

ام املتينة، ومدافع تفني اخللق واألنام.
َّ زيادهتا هي تكريم لض

ام املتينة، ومدافع تفني اخللق واألنام.
نابل زا٧٣.  أفعال القنابل زا٧٣.  أفعال القنابل زا

٧٤.  يصنعون غواصات يف البحار وقالعاً طائرة. يف اهلواء. 
حاياها. فالذي أصابته، ما بقي له من أثر!

٧٤.  يصنعون غواصات يف البحار وقالعاً طائرة. يف اهلواء. 
َّ زيادهتا هي تكريم لضحاياها. فالذي أصابته، ما بقي له من أثر!

٧٤.  يصنعون غواصات يف البحار وقالعاً طائرة. يف اهلواء. 
حاياها. فالذي أصابته، ما بقي له من أثر!َّ زيادهتا هي تكريم لضحاياها. فالذي أصابته، ما بقي له من أثر!َّ زيادهتا هي تكريم لض

٧٤.  يصنعون غواصات يف البحار وقالعاً طائرة. يف اهلواء. 
حاياها. فالذي أصابته، ما بقي له من أثر!َّ زيادهتا هي تكريم لضحاياها. فالذي أصابته، ما بقي له من أثر!

 إقالعاً : شبه الطيارات باحلصون الطائرة.
٧٥.  وسيارات يف السهول سائرة ومراكب عىل البحور الصافية.

حناتري: مفردها حنتور ، ويعنون هبا السيارة. وكانوا يطلقون هذا االسم عن العربة ذات الراكب الواحد يقودها 
حصان واحد.

اً و٧٦.   قىض العرب ثالث سنني باملصائب. ذاقوا ظلامً وعذاباً و٧٦.   قىض العرب ثالث سنني باملصائب. ذاقوا ظلامً وعذاباً وإساءات.
. خالوي : وحده ال رفيق له. * الم خالوي مضخمة. . حده، النذل نذل ولو سمي مجاالً . حده، النذل نذل ولو سمي مجاالً االً ٧٧.  السبب مجال باشا و

 ظلم الرتك أصبح مشهوراً جردوا عىل العرب ثالثمئة طابور.
حده، النذل نذل ولو سمي مج

 ظلم الرتك أصبح مشهوراً ج
حده، النذل نذل ولو سمي مج

ردوا عىل العرب ثالثمئة طابور. ظلم الرتك أصبح مشهوراً جردوا عىل العرب ثالثمئة طابور.  .٧٨
ال باشا يشبه الوحش الكلب ـ املسعور ـ ، جزار ال يرحم ر٧٩.  مجال باشا يشبه الوحش الكلب ـ املسعور ـ ، جزار ال يرحم ر٧٩.  مجال باشا يشبه الوحش الكلب ـ املسعور ـ ، جزار ال يرحم رضيع األطفال.

نصب املشانق يف كل مكان.غرضه األوحد شفاء غليله من العرب، فنصب املشانق يف كل مكان.غرضه األوحد شفاء غليله من العرب، فنصب املشانق يف كل مكان. .٨٠
فع. لولح :  يتأرجح إملولح :  يتأرجح إملولح :  يتأرجح متدلياً بحبل املشنقة. شال : رُ هقوته : مراده . فحوهلم: عني بذلك عظامء الرجال.  
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ساق عظامءهم إىل املجازر فهذا يتأرجح مشنوقاً، وآخر حممول عىل النعش.  .٨١
ظلمة، وبعضهم خطف لونه من رش العذاب.٨٢.  بعضهم مصفد يف الرساديب املظلمة، وبعضهم خطف لونه من رش العذاب.٨٢.  بعضهم مصفد يف الرساديب املظلمة، وبعضهم خطف لونه من رش العذاب.

الية.يالً ومنهم الذي فرَّ يف الرباري اخلالية.يالً ومنهم الذي فرَّ يف الرباري اخلالية. يالً ومنهم الذي فرَّ يف الرباري اخل املقابر ذليالً ومنهم الذي فرَّ يف الرباري اخل املقابر ذل ٨٣.   ومنهم من أدخل يف
فرار : هارب. االقجوج : مفردها فجّ ، الصحار اخلالية العظيمة االتساع.

روا نساء ال جريمة هلن، وأطفاالً رضعاً ما يعرفون اخلطيئة. روا نساء ال جريمة هلن، وأطفاالً رضعاً ما يعرفون اخلطيئة.٨٤.  هجّ عاً ما يعرفون اخلطيئة.٨٤.  هجّ
.( لْ ْ فَ فن: كلمة تركية معناها أبعد عن األوطان. ومنهم من يقول (رسَ ْ  رسَ

نيّة:  مل يَرتكبن جنابة. ما عليهن جَ
٨٥.  ونساء يبكني بدموع سخية، عىل فراق أطفاهلن ورجاهلن.

٨٦.   شتت العرب بجميع األوطان، يف (أنقرة) و (قونية) و (القوقاس).
(أنقرة) و (قونية) و (ادنة) مدن يف تركية يف األناضول. هيل األموال: أهل األموال.

٨٧. كعبيد أرقاء يف الزمن القديم قبل زماننا هذا، عبيد جيلبون للبيع وأثامهنم غالية.
٨٨.  أهل األموال أضحوا كأهنم مماليك، بعد الثراء اليوم يشبهون الصعاليك.

ميلة احلال مايل:  تبدل األحوال إىل أتعس ألوان الشقاء.
ن :  أصبحن. دَ زعيق : رصاخ بذعر شديد.  غَ

٨٩.  نفقاهتم اليومية أتفه أنواع النقد املتليك واجلمع متاليك واملتليك عرش بارات من الورق العثامين عليه اهلالل.
ا عرش بارات ـ والبارة تساوي فلساً.متاليك: مجع متليك، نقود تركية الواحد منها عرش بارات ـ والبارة تساوي فلساً.متاليك: مجع متليك، نقود تركية الواحد منها عرش بارات ـ والبارة تساوي فلساً.

٩٠.  يا اهللا أنت مطلع عىل كل اخلالئق يا مفرج الضيق أيام الضيق.

ا بهْ لَ جَ املجازرْ  يَمَّ  ـــم  إفْحوهلَ
، مكتوبْ الرساديبْ  تْمَ  عَ يف  مْ  نْهُ مِ
، زنوفْ مَ اتْ  فَ املقابل  عىل  نهمْ  مِ
، نيِّهْ جَ عليهن  ما  ريمٍ  حَ قــــن  ْ رسَ
سخيّة دموع  يا  ي  مبكّ ريمْ  حَ إوْ 

عليهن  ما  ريمٍ  حَ  
سخيّة دموع  يا  ي  مبكّ ريمْ  حَ إوْ 

عليهن  ما  ريمٍ  حَ  

، االوطانْ بكلِّ  تاتْ  شِ ربْ  العَ راحوا 
لْوانْ ذِ بلْ  قَ من   ، قّ الرِّ بيدَ  عَ ثلْ  مِ
، اليكْ ممَ نهم  كِ ون  احُ رَ والْ  االمْ يْلَ  هَ
، تَاليكْ  مِ ة  دَّ عِ يَومِي  وفهم  ُ رصْ مَ
ايقْ وَ املخاليقْ  عَ  اليلِّ  يَا  ربَّ  يَا 

(٨١) شـــالِ   بالنَعش  ذاكْ  ولَحْ   لْ امَ هذا 
(٨٢) خمطوف  العذايات   َّ رشَ مِنْ  منهم  إوْ 
(٨٣) اخلوايل  باالفِجوج  فراراً  نهمْ  مِ
(٨٤) اخلطيِّه  ايَعرفوا  ما  عْ  رِضَّ الْ  فَ واطْ
(٨٥) جال  الرِّ وَ اعيْاهلنْ  راق  افَ عىل 
(٨٦) قوزان  نِيْة  إوْ  (قونية)  و   ( رةَ (أنْقَ يف 
(٨٧) ايل  غَ عرْ  السِّ وَ يِنْجلبُونْ  بيـــد  عَ
(٨٨) عالِيكْ  الصَّ لَونَ  اليومْ  نَى  الغَ بَ  قْ عِ
(٨٩) لِ  الَ االِهْ ليَه  عَ أَليلِّ  قْ  رَ الوَ نَ  إمْ
(٩٠) ايقْ  املضَ يَومَ  ات  يقَ الضِّ ج  فرِّ امْ يَا 
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يا عامل أدق أرسار اخلفا الطف وأنقذنا من األحوال املائلة.  .٩١
٩٢.  ارحم أطفاالً ليس من يشفق عليهم، ونساء يبكني بكاؤهن زعاق.

٩٣.  أصبحن مشتتات بني الوعر والطرق كالغزالن الصغار عشن بني احلىل والدالل.
قذنا من مظامل هؤالء األرشار.نحمد اهللا ـ عىل كل الظروف ـ الذي أنقذنا من مظامل هؤالء األرشار.نحمد اهللا ـ عىل كل الظروف ـ الذي أنقذنا من مظامل هؤالء األرشار.  .٩٤

٩٥. ياهلاشمي ـ امللك حسني ـ الذي يشبه الذئب الشجاع ابن الكرام ذوي األصول الرشيفة.
داء العرب.فتداء العرب.فتداء العرب. ٩٦. لكي ينقذ العرب من الشقاء بذل حياته رخيصة ال

الفروسية وبأخالق  بالنجدة،  املشهور  البطل  وهو  نشمي،  مجع  النشامى،   * الفرشامى  وبأخالق  بالنجدة،  املشهور  البطل  وهو  نشمي،  مجع  النشامى،   * الفرشامى  وبأخالق  بالنجدة،  املشهور  البطل  وهو  نشمي،  مجع  ى،  الن نداءه  النشامى   * النشامى  نداءه  النشامى   * شامى  النفلب نداءه  النفلبى  نداءه  ى  بالعرب  أهاب   .٩٧
س كام ، وهلا أصول يف اللغة ليس كام ، وهلا أصول يف اللغة ليس كام  Gentle Man Hero بل. وهي أمجل كلمة حتل حمل املرتفع عن الدنايا اجلامع لعنارص النبل. وهي أمجل كلمة حتل حمل املرتفع عن الدنايا اجلامع لعنارص النبل. وهي أمجل كلمة حتل حمل

توهم بعضهم ـ  فوق اخليول املضمرة غري اللقاح.
٩٨. من رشذمة الرتك محانا (فيصل) بسيفه قطع أوصال أعدائنا.

صباح من النور، أزال شقاءنا، لوالك ما أبقوا للعرب بقايا.٩٩. مصباح من النور، أزال شقاءنا، لوالك ما أبقوا للعرب بقايا.٩٩. مصباح من النور، أزال شقاءنا، لوالك ما أبقوا للعرب بقايا.
١٠٠. يا مشعالً منرياً يف الظالم أبقيت ذكرك مسطراً يف التاريخ.

، قايقْ بَالدِّ اخلفا   َّ رسِ ارفاً  عَ يا 
فيِق  شِ عليها  ما  االً  اطفْ حم  إرْ
ريق  طَ او  ر  عْ وَ بَنيْ  تاتٍ  شِ نْ   دَ نْ غَ دَ ْ غَ

(٩١) مـــالِ  احلــــالْ  يْلةَ  مَ مِنْ  بِنا  فْ  إلْطِ
عيق(٩٢) ــــــن والزّ هِ ياحَ ريمْ تِبكي اصِ عيقإوْ حَ ــــــن والزّ هِ ياحَ ريمْ تِبكي اصِ عيقإوْ حَ والزّ
(٩٣) اللِ  والدَّ ىلَ  ْ باحلِ نْ  عاشَ فرات  غِ

، االدوارْ لَّ  كِ عىل  الباري،  مدَ  نَستحِ
مِغوار، يب  الذِّ هْ  نَّ كِ اليلِّ  باهلاشمي 
قاها، شِ مِنْ  ربْ  العَ ليص  ختِ (شان)  مِنْ 
ا، وانباهَ ربْ  لَلعْ يِّح  صَ االِمْ احَ  صَ
انا، َ محَ  ( (فيصلْ االتراك  يةَ  رسِ مِنْ 
قانا، شِ عنا  نُورْ  باح  مِصْ
ور، النُّ عَ  اطِ سَ يا  إوْ  ة،  لمْ الظّ لَ  مِشعْ يا 

(٩٤) هاالرشارْ  ظاليم  مِنْ  نا  محَ أَليل 
(٩٥) وال  اطْ وع  افرُ من  إو  وادْ  االِجْ إبنَ 
(٩٦) تداها  وافْ هنا  وْ دُ ابروحهُ  ص  إرخْ
(٩٧) يالِ  االحْ قِبَّ  فَوق  ى  امَ النشِّ وهَ  جُ
(٩٨) اعدانا  لِ  واصِ مَ ع  طَّ قَ نْ  كِ يفْ  بَالسَّ
(٩٩) تِوايل  ن  مْ للعربْ  ابْقوا  ما  كْ  الَ لَوْ
(١٠٠) ورْ  سطُ مَ بالتواريخْ  ذِكركْ  ليت  خَ

هبا،  اعتزازه  مسجالً   العربيةالكرب الثورة  إىل  ينتقل  (العلواء)  القصيدة  من  القسم  هذا  ويف 
وبصاحبها املغفور له (احلسني بن عيل) وذكر مفتخراً بأشبال احلسني.
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١٠١.  اسمك حمفوظ عىل كرالدهور يا سيد العرب وسيد السادة.
اً. عشت يا حامي العرب ومؤخرة اجليش.ثامنيني وجعلها أشتاتاً. عشت يا حامي العرب ومؤخرة اجليش.ثامنيني وجعلها أشتاتاً. عشت يا حامي العرب ومؤخرة اجليش. ثامنيني وجعلها أشتات١٠٢.  فرق جيوش العثامنيني وجعلها أشتات١٠٢.  فرق جيوش الع
١٠٣. محى العرب يف هنار احلرب وأنقذهم من حكم أقوام ال يعرفون حالالً من حرام.

هنار الريب: هنار احلرب. هنار الكتام: هنار اهلم واحلرب ، ثائر غبارها.
١٠٤.  هجم الرشيف بجموع غفرية، عىل بني عثامن الذين ينظمون الطوابري.

عثامنيون ال يبرصون من اخلوف، انظروا يا بني عثامن ما يفعله الرجال. العثامنيون ال يبرصون من اخلوف، انظروا يا بني عثامن ما يفعله الرجال. العثامنيون ال يبرصون من اخلوف، انظروا يا بني عثامن ما يفعله الرجال. ١٠٥.  من معان إىل (رياق) هرب
١٠٦. يا جند الرتك ماذا أفادكم هذا هو الرشيف مجوعه قد توجهت نحوكم.

ام نحو املجازقكم كاألغنام نحو املجازقكم كاألغنام نحو املجازر وسيفه أطاح برؤوس العثامنيني. ١٠٧.  وسا
وال، جاءكم هوال، جاءكم هوال، جاءكم األرشاف مع اخليل األصيلة. ١٠٨.  ما أكثر ما أنزلتم بالعرب من أ

ياً بالكيل. السيوف املحددة الصقيلة يريدون أخذ الثأر وافياً بالكيل. السيوف املحددة الصقيلة يريدون أخذ الثأر وافياً بالكيل. ١٠٩.  بأيدهيم
١١٠.  ما أكثر ما أوقعتم بالعرب من مظامل! ها قد جاءكم  األرشاف ذوو العامئم.

، مذخورْ هارير  الدَّ كرَّ  عىل  إسمكْ 
ماها، رَ عادي  االِمْ عَ  ْ مجَ عَ  اهللا)  بْدَ  (عَ
ظاها، شِ قْ  رَّ فَ ثِامن  العْ رَ  كِ سَ عِ
ام املقَ وِ فْ  الرشَّ الْنا  زاد  يْد)  (زَ بَ 
تام الكِ بنهار  ا  هبْ رَ عَ امي  حَ
، وافريْ طِ وع  ْ بامجْ إوْ  يفْ  الرشّ دَّ  هَ

ديرْ امَ ) راحتْ سِ رياقْ ا)، (الَ عاهنَ نِ (امْ إمْ
م؟ اكُ جَ ادْ  عَ وشْ   ، االتْراكْ رَ  كَ سْ عَ يا 
، اكمُ دَ حَ رْ  املِجازِ يمَّ  الغنَمْ  ثلَ  مِ
وايل هَ من  ربْ  بالعَ يتُم  وَّ سَ ياما 
، قايلْ الصِّ هفات  رْ مِ مِنْ  مْ  بايامهنُ
، يمْ الَ ظَ من  ربْ  بالعَ يتم  وَّ سَ ياَما 

(١٠١) املوايل  يدَ  سِ ربانْ  العِ ندَ  سَ يا 
ا  داهَ حَ هْ  ابْسيفُ   َ رشْ القَ يّهْ  أَلرسِّ
(١٠٢) والتِّوايل بْ  رَ الْعَ امِي  حَ يا  تِعيشْ 
امِ  سَ االحْ يروي  يبْ  الرَّ ار  هنَ اً  رّ حِ
(١٠٣) احلرامِ  رفَ  اتْعَ ما  مٍ  وْ قَ مْ  كِ حَ مِنْ 
(١٠٤) وابريْ  الطِّ نظمنيَ  ْ

احلرامِ  رفَ  اتْعَ ما   
و الطِّ نظمنيَ  ْ

احلرامِ  رفَ  اتْعَ ما   
ام و  الطِّ نظمنيَ  امْ و  الطِّ نظمنيَ  ْ الْعثامن ىلَ  عَ

مٍ وْ قَ مْ  كِ حَ مِنْ 
الْعثامن ىلَ  عَ

مٍ وْ قَ مْ  كِ حَ مِنْ 

(١٠٥) الرجال  فِعلَ  الرّعثامنْ  فِعلَ  ّعثامنْ  بال ونْ  وفُ الرشُ فِعلَ  بالعثامنْ  ونْ  وفُ الرشُ فِعلَ  عثامنْ 
(١٠٦) نِصاكم  ه  وعُ ُ بامجْ اوْ  يف  الرشِّ ذا  هَ
(١٠٧) الِ  مَ العثامني  ابَ  بارقَ يفْ  والسَّ
(١٠٨) اليلْ  السَّ وقْ  فَ افْ  االرشْ م  اكُ جَ
(١٠٩) ال  املِكَ وايف  ثَارْ  نْكم  مِ ال غون  املِكَ وايف  ثَارْ  نْكم  مِ ال غون  ِكَ بْ امليَ وايف  ثَارْ  نْكم  مِ بْغون  امليَ وايف  ثَارْ  نْكم  مِ غون 
(١١٠) اميم  العَ لَ  أهْ افْ  االرشْ اكم  اميم جَ العَ لَ  أهْ افْ  االرشْ اكم  اميم جَ عَ
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اخليل واهلجن  أكرم  اخليل واهلجن متطون  أكرم  جن متطون  ي اجلمع،  بصيغة  الكلمة  ذكروا  إذا  الشجعان،  الفتيان  اعيال:  واهللمة  اخليل  أكرم  يمتطون  اجلمع،  بصيغة  الكلمة  ذكروا  إذا  الشجعان،  الفتيان  اعيال:  واهللمة  اخليل  أكرم  متطون  بك ينون  اجلمع،  بصيغة  الكلمة  ذكروا  إذا  الشجعان،  الفتيان  اعيال:  بكلمة  ينون  اجلمع،  بصيغة  الكلمة  ذكروا  إذا  الشجعان،  الفتيان  اعيال:  لمة  يع ما  أكثر  بك١١١.  يعنون  ما  أكثر  بك١١١.  نون 
من أقدم العصور. والركائب هي اهلجن، أهل األفعال العظيمة

مهايم : مجع مهام، أي ملوك ومهمهم عالية.
م حلب هاربني كمجموعة من األبقا١١٢.  يا جيش بني عثامن يا ساقط اهلمة جتاوزتم حلب هاربني كمجموعة من األبقا١١٢.  يا جيش بني عثامن يا ساقط اهلمة جتاوزتم حلب هاربني كمجموعة من األبقار.

باهت اخليل، ساقط اهلمة.  فتوا : جتاوزتم وخلتم.
 عجاجيل: مجاعات من البقر ، وقد قلب األرادنة اهلمزة يف عجاجيل عيناً.

. ألنه بدل الصاع  و ٩ كيال١١٣.  نحن أخذنا الثأر وافياً بالصاع العزيزي وهو ٩ كيال١١٣.  نحن أخذنا الثأر وافياً بالصاع العزيزي وهو ٩ كيالت من القمح ؛ كناية عن استيفاء احلق كامالً
البلقاوي الذي هو ٦ كيالت.

* كان العرب يقولون العامئم تيجان العرب.
١١٤. صربنا عىل حكمكم الذي دام سبعة قرون ـ أربعة ـ ودايف اللسان كناية عن الذي ال ينطق بكلمة فيها فحش أو 

سباب.
١١٥. إىل أن جعلتمونا نشبه نساءنا يف االستكانة وفوق ذلك تعليقنا باملشانق.

عيتونا : صريمتونا. عيتونا : صريمتونا.إدْ ونا.إدْ
١١٦. أنتم حكمتمونا جائرين ونحن عندما غلبناكم تساحمنا معكم.

ضينا: تساحمنا.أغضينا: تساحمنا.أغضينا: تساحمنا. لَيناكم: سيطرنا عليكم، غلبناكم. لَيناكم: سيطرنا عليكم، غلبناكم. وَ لَيناكم: سيطرنا عليكم، غلبناكم. وَ َ
فو من شيم عظام١١٧.  تلك هي مكارم أجدادنا األولني والعفو من شيم عظام١١٧.  تلك هي مكارم أجدادنا األولني والعفو من شيم عظامء الرجال.

مشاحي : قِيَم .  شومات : شيم.
١١٨. نحمد اهللا الذي أزال حكم الرتك عنا يوم تم استقاللنا وحافظنا عىل أوطاننا التي كنى عنها بالظعن.

نَّا ظعنا : محينا ، من صان يصون ـ حوزتنا. نَّا ظعنا : محينا ، من صان يصون ـ حوصِ نا : محينا ، من صان يصون ـ حوصِ

يـــمْ  اهلامَ كاب  الرّ فوق  من  يالْ  إعْ
يَلْ احلْ بَاهتَ  يا   ، ثامنْ العِ رَ  كَ سْ عَ يَا 

املِكاييل وايف  الثارْ  دينا  خَ نَّا  حِ
كانا، يَوم  مكم،  ِكُ احلْ ربنَا  صِ نَّا  حِ
انا، انسَ ابِهِ  انشَ ونا  تُ يْ ادعَ حتى 
لينا، عَ رتُم  جْ او  نا  متوُ كَ حَ إنْتُم 
االولينا، ودنا  اجدْ احــــي  مِشَ ي  ذِ هَ
نَّا، عِ كْ  الرتِّ ابْزولِةَ  اهللا  دْ  تَحمِ نِسْ

قِديمَ االجيال (١١١) إوْ من  عالَ  يلَ االِفْ هَ
(١١٢) ! يلْ ِ(١١٢) ! يلْ ِ(١١٢) جاج رْ والعَ لَ البِقَ !  تِقْ يلْ جاجِ رْ والعَ لَ البِقَ !  تِقْ يلْ ِ ( لبْ وا (حَ )فِتُّ لبْ وا (حَ )فِتُّ لبْ (حَ
(١١٣) اكيال  زيزي  العَ اع  بالصَّ وزْ  هزُ مَ
(١١٤) سانـــا  اللّ دافِيني  اجيال  ة  بْعَ سَ
(١١٥) بــــال  باالِحْ ليقنَا،  تِعْ عىل  داً  وْ بــــال زَ باالِحْ ليقنَا،  تِعْ عىل  داً  وْ بــــال زَ ْ
(١١٦) ينـــا  م اغضَ إوْ عنكُ مْ  ينَاكُ لَ ا وَ نَّ إوْ حِ
(١١٧) وايل  العَ الرجالَ  ات  ومَ شَ فوا  العَ وَ
(١١٨) ا  نَّ عَ ا ظَ نَّ عَ ا ظَ َّ ا  نَّ صِ إوْ  ، ينا  تَقلَّ اسْ ا يَومِ  نَّ صِ إوْ  ، ينا  تَقلَّ اسْ ا يَومِ  نَّ صِ ْ
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اآلن سكنا ديارنا واطمأنت نفوسنا بحامية موالنا العظيم.  .١١٩
دوبنا:  اآلن فقط.      ارجهنا :  اطمأنت نفوسنا .     بضف: بحامية.

١٢٠. أهيا العرب امجعوا كلمتكم واهتفوا بأعىل أصواتكم هللا حيمي لنا األرشاف وحسني األول.
١٢١.  أحترس عىل قلبي الذي امتأل بلهيب داخل ضلوعي تلتهب ناراً حارة شديدة.

. واللهاليب، مجع هللوب وهللوبة شدة اشتعال النار، إذا لفحتها ريح عاصفة. انتىل امتأل : قلب امليم نوناً
ية: شديدة االشتعال واإليذاء ـ واجلمر امللتهب. ضِ  نار هَ

١٢٢. من ضيوف استقبلناهم فطردوا املعازيب ـ املضيفني ـ وأخذوا الديار اخلصبة الطيبة.
ب. وا : بمعنى طردوا بإذالل واملعازيب:  ا ملضيفني، الواحد إمعزِّ رُّ طَ

العذية : األرض الطيبة . ويف اللغة األرض العذية:  الطيبة البعيدة عن املاء والوخم.
 معازيب:أي غرب يقولون مشاريق ومغاريب.

١٢٣.  أخذوا ديار أجدادنا رشقاً وغرباً وأهل الوطن هتيأوا للرحيل.
ذية هي ال عن ديارهم عىل ركائب شحدوها واحلذية هي ال عن ديارهم عىل ركائب شحدوها واحلذية هي أن يطلب الرجل من املغانم هبة تدعى احلذية  ال عن ديارهم عىل ركائب شحدوها واحلذيِّة : أي ارحتال عن ديارهم عىل ركائب شحدوها واحلذيِّة : أي ارحت ذيِّة : أي ارحت احلذيِّة : أي ارحت احل

وهي عربية فصحى.

وقال هذه القصيدة سنة ١٩٣٠ متأملاً حلالة (فلسطني):

، اليبْ باللهَّ ىتَلــــــىتَلــــــى  انْ لْب  قَ مِنْ  انْتَلــــــآهْ  لْب  قَ مِنْ  تَلــــــآهْ  قِلْتَ 
(١٢١)  ! ـــيَّ  ضِ هَ ناراً  جْ  اتْوِ عي  اضلوُ   وَّ جِ

املعازيب، وا   ـــــرَّ طَ اوْ  ونا  افُ ضَ اضيوفْ  ن  وا إمْ ـــــرَّ طَ اوْ  ونا  افُ ضَ اضيوفْ  ن  وا إمْ ـــــرَّ طَ اوْ  ونا  افُ َ
(١٢٢) يِّــــه  ذِ العَ يارَ  الدِّ وَ هْ  املَحلِّ دوا  خَ

، مغاريـــــــبْ  اوْ  قُ  ْ رشَ  ، اجلِدّ يارَ  ادْ وا  ذَ خَ
(١٢٣) يَّه   ذِ احلَ اركابَ  وا  دُّ شّ ن  طَ الْوِ لَ  اهْ دُّوَ شّ ن  طَ الْوِ لَ  اهْ دُّوَ شّ ن  طَ الْوِ لَ  ْ

، نَّــــا  هَ جَ ارْ وِ نا  يَارَ ادْ ا  نَّ كَ سِ بْنَـــا  وْ دَ
، بْناهْ مِ لَّ  ابِكْ وا  عُ مَّ جتِ ربْ  العَ يَا  الَ 
واجلاه، زّ  بالعِ االرشافْ  نا  لَ مي  حيَ

(١١٩) اجلالل  رفيعَ  موالنا  ــــفّ  بِضَ
اهللا لِلعالـــــي  وتْ  الصَّ ايل  ابعَ يحوا  صِ
ه اجيال (١٢٠) رَ مْ يْتْ عِ ل رَ ) االوَّ نيَ سَ (إحْ
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١٢٤.  أهل الوطن كأهنم أغنام باعوا أوطاهنم بأبخس املطامع ثم. ثم بيعوا هم أنفسهم.
 جماليب: معروضة للبيع.

١٢٥.  سادتنا تركوا أساليب األذكياء، وتركوا مكارم أجدادنا األولني.
كرماء. النواجيب. األذكياء الكرماء. النواجيب. األذكياء الكرماء.

حتالني الذين يبتزون أ١٢٦. سعيد احلظ هو الذي مل تنشبه  خمالب املحتالني الذين يبتزون أ١٢٦. سعيد احلظ هو الذي مل تنشبه  خمالب املحتالني الذين يبتزون أموال الرعية.
ةْ : مبتزون لألموال ينهبوهنا بال حق، وهي من الفصحى. هالصة: كذابون، ال يصدقون بوعد. وبال صَ

١٢٧. أشداء يف لعب الشدة ليس هبم ما يعاب وال سيام بلعب القامر كل ليلة.
فني : صلفني : صلفني : أشداء.

عذاريب :مفردها عذروب وتعني ما يعاب، أوالعيب نفسه.
اهلم فليس فيهم خري ألهنم هم خراب بالدنا ونكبتها.ا دامت هذه هي أفعاهلم فليس فيهم خري ألهنم هم خراب بالدنا ونكبتها.ا دامت هذه هي أفعاهلم فليس فيهم خري ألهنم هم خراب بالدنا ونكبتها. ا دامت هذه هي أفع١٢٨.   ما دامت هذه هي أفع١٢٨.   م

١٢٩.شبابنا شبوا واكتهلوا ختلوا عن الرجولة وعن احلمية.
شباشيب: كهول، قال الشاعر:

انْتنْ لِياشبت ركيكن اهبال» وِ يْنا شباشيبْ   دَ بنا، خَ ا الليا شِ نَّ انْتنْ لِياشبت ركيكن اهبال»حِ وِ يْنا شباشيبْ   دَ بنا، خَ ا الليا شِ نَّ بت ركيكن اهبال»حِ »

، الِيـــــبْ جمَ اغناماً  نَّهم  كِ ن  طَ الوِ لَ  ،أَهْ الِيـــــبْ جمَ اغناماً  نَّهم  كِ ن  طَ الوِ لَ  ،أَهْ الِيـــــبْ جمَ  ً

ديَّه(١٢٤)، رِ بِمطامعْ  وابتاعوا  وا  ديَّهعُ رِ بِمطامعْ  وابتاعوا  وا  ديَّهعُ رِ امعْ  بَا

، النّواجيـــــبْ وضَ  رُ افْ وا  لُّ خَ نا  يُوخَ إشْ
(١٢٥) االولِيه  ودنا  دُ اجْ ي  احِ مِشَ االوا  ودنا  دُ اجْ ي  احِ مِشَ االوا  ودنا  دُ اجْ ي  ِ لَّ احخَ مِشَ وا  لَّ احخَ مِشَ وا 

، الِيبْ َ، الِيبْ َ، ِيبْ باملخ عْ  قَ وِ ما  اليلِّ  دّ  عَ الأَملِسْ باملخَ عْ  قَ وِ ما  اليلِّ  دّ  عَ الأَملِسْ َ
(١٢٦) رعيِّيــــه  لَّ لَ صة  بَالَّ صـــــــة  الَّ هَ

ذاريب عَ مْ  ُ اهبْ ما  فيــــــن لْ صَ رقْ  الْوَ بَ  إبْلعْ

،(١٢٧) شيِّه  عَ هْ  لَ يْ لَ لَّ  كِ االقامرْ  شيِّه وابْلِعبَ  عَ هْ  لَ يْ لَ لَّ  كِ االقامرْ  شيِّه وابْلِعبَ  عَ  ْ

، يــــــــبْ  طِ مْ  َ هبَ ا  مَ ُم  عاهلْ افْ ذي  هَ مْ  يَوْ يــــــــبْ   طِ مْ  َ هبَ ا  مَ ُم  عاهلْ افْ ذي  هَ مْ  يَوْ يــــــــبْ   طِ مْ  َ نْ مِ
(١٢٨) البِليِّهْ  وَ نا  دَ ابْالَ راب  خَ هم  تَرْ

شباشيْب، صـــــــاروا  إوْ و  بُّ شَ إبَنا  و  بُّ شَ إبَنا  و  بَا بَاشِ اشِ
(١٢٩) ةْ  ميَّ واحلَ ــــــــلْ  املراجِ و  لُّ خَ
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سيف والنشاب وعشقوا املوضة وقصوا حلاهم.السيف والنشاب وعشقوا املوضة وقصوا حلاهم.السيف والنشاب وعشقوا املوضة وقصوا حلاهم. ١٣٠. أمهلوا كل وسائل احلرب التي كنى هبا عن 
موضة :مجع موضات . زي: أزياء. امقصقصني اللحية: أي حيلقون حلاهم! وكان هذا من أكرب العيوب.

ن بتاتاً.
امقصقصني اللحية: أي حيلقون حلاهم! وكان هذا من أكرب العيوب.

ن بتاتاً.
امقصقصني اللحية: أي حيلقون حلاهم! وكان هذا من أكرب العيوب.

ن بتاتاً.١٣١.  الذي تضمخ بالطيب كأنه األنثى ليس فيه فائدة للوطن بتاتاً.١٣١.  الذي تضمخ بالطيب كأنه األنثى ليس فيه فائدة للوط
. أبداً. قيدنية : مطلقاً

بنَ الفضيحة. َ ن الفساطني وال هيَ بنَ الفضيحة.١٣٢. بناتنا قلدن الغربيات قرصَّ َ ن الفساطني وال هيَ بنَ الفضيحة.١٣٢. بناتنا قلدن الغربيات قرصَّ َ ن الفساطني وال هيَ َّ
يب:* قال خياطب امرأته التي عريته بالشيب:* قال خياطب امرأته التي عريته بالشيب:

ج الشواب من النساء، أما أنحن إذا شبنا نتزوج الشواب من النساء، أما أنحن إذا شبنا نتزوج الشواب من النساء، أما أنتن فإذا أدركتكنَّ الشيخوخة أصابكن اخلرف». »
١٣٣. جتد البنت كاشفة عن ساقيها، وقد قصت شعرها (شاليش) ومحرت خدهيا النَّرضين.

ن : عملن ، إسواة مثل املغاريب: األجنبيات الغربيات. وَّ سَ
العراقيب:السيقان، ما حتت الركب. شاليشن : متشيطة نسوية.

١٣٤.  حب الوطن إيامن وهو واجب مفروض فال تكفروا بذلك، يا أهل القضية.
١٣٥.  يطلب املوت برسعة ويدعو ملك املوت بال إبطاء.

 ال اتون :ال تؤجل. ال تتوان ال هتمل . 

، النَّشاشيبْ اونقل  السيف  محل  ون  لَّ خَ

قصنيَ اللّحيه (١٣٠)، صِ ــــــــه  امقَ ضَ وْ شاق مَ ــــــــه عِ ضَ وْ شاق مَ ــــــــه عِ ضَ وْ اق مَ

يب، بالطّ البنتِ  نَّه  كِ ر  طَّ تَعَ أَليلِّ 

،(١٣١) قِيدنِيّــــــــه  قِيدنِيّــــــــه طن  ِيّــــــــه طن  وِ لْ لَ فوداً  فيـــــــه ما 

اريْب، املغَ إسواة  ن  وَّ سَ بناتنا 
(١٣٢) احلزيِّه  ْني  هيَ يَا  ما  إوْ  قِصريْ  ان  طَ احلزيِّه ْ ْني  هيَ يَا  ما  إوْ  قِصريْ  ان  طَ احلزيِّه ْ ْني  هيَ يَا  ما  إوْ  قِصريْ  ان  َ طفِس طفِسْ ْ

عراقِيــــــــــبْ  لْ لَ ه  رِ تْشمِّ مِ البِنِتْ  ى  عراقِيــــــــــبْ تَلقَ لْ لَ ه  رِ تْشمِّ مِ البِنِتْ  ى  عراقِيــــــــــبْ تَلقَ لْ لَ ه  رِ ْشمِّ
(١٣٣) يِّهْ  رِ الطّ االِخدودَ  عَ  ه  يِّهْ رَ رِ الطّ االِخدودَ  عَ  ه  يِّهْ رَ ِ ْ محِ إوْ  الِيشْ  رشَ الطّ االِخدودَ  عَ  ه  رَ ْ محِ إوْ  الِيشْ  رشَ الطّ االِخدودَ  عَ  ه  رَ

، تواجيبْ اوِ فَرضُ  إيمنْ  نْ  طَ الوِ بَّ  ِ، تواجيبْ اوِ فَرضُ  إيمنْ  نْ  طَ الوِ بَّ  ِ، تواجيبْ اوِ  ُ فَرضح إيمنْ  نْ  طَ الوِ بَّ  فَرضحِ إيمنْ  نْ  طَ الوِ بَّ  ِ
(١٣٤) القِضيّه  لَ  اهْ يَا  يْنْ  بالدِّ رو  تِكفْ ال 

انجاجيب، إوْ  كابْ  بارْ  ْ رضَ إحْ وتْ  مَ يَا 
(١٣٥) املِطيّه  نِّ   اتــــــــوَ الَ  ع  ارسِ وِ يِلْ  زرْ عِ
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١٣٦.  وخذ هذه الزمرة وألقها يف الرساديب، الشيوخ والشبان واألطفال.
 العجية: مجع عجيان للذكور وعجايا لإلناث وهم األطفال.

١٣٧.  هذا الدهر يدور بنا رشقاً وغرباً منذ أن خلقت الدنيا إىل هذه الليلة.
١٣٨.  حقيقة أن الشمس ال بد من غياهبا، وشمس غد ليست متأخرة، يقصد أن ما نشعر به من طمأنينة زائل وسيحل 

مكانه الدمار برسعة.
ون :أصلها ياهللا العون وقد صارت اصطالحاً تعني األمور املحققة الوقوف فتعني احلقيقة. عَ  بلْ

١٣٩.  نستجري بك يا (أبا طالل) األمري (عبد اهللا) الذي حتمي األذكياء امحني من االزدهاء الكاذب ومن الدنايا.
يدخل عليك: يستجري بك.

نية: كل ما تستحي من ذكره. الدِّ
١٤٠. يا إهلي املعتيل عىل كل عال أطلب منك الفرج قبل املوت.

املراقيب: أعىل املرتفعات، مجع مِرقاب.

، اديبْ بالرسَّ ا  هبَّ دِ اوْ  اجلِامعة  هَ ذْ  ،خِ اديبْ بالرسَّ ا  هبَّ دِ اوْ  اجلِامعة  هَ ذْ  ،خِ اديبْ بالرسَّ ا  هبَّ دِ اوْ  امعة  إوْ 
(١٣٦) جيِّه،   والعَ انَـــهــــــا،  بَّ اوشِ ها  إشيوخَ

، اريبْ غَ اومَ قُ  رشَ ار  وَّ دَ رْ  هَ الدَّ ذا  ،هَ اريبْ غَ اومَ قُ  رشَ ار  وَّ دَ رْ  هَ الدَّ ذا  ،هَ اريبْ غَ اومَ قُ  رشَ ار  َّ
(١٣٧) العشيّه،  اهلذي  الدنيا،  ت  لقْ خِ مِنْ 

، اتغيبْ ا  مَ بِدَّ  ال  م  اليوْ مسَ  شَ ون  بِلعْ
(١٣٨) بِطيّه  ي  هِ ا  مَ دّ  الغَ مسَ  بِطيّه َ ي  هِ ا  مَ دّ  الغَ مسَ  بِطيّه َ ي  هِ ا  مَ دّ  َ ش الغاتيكْ  مسَ  شَ الغاتيكْ  مسَ  َ شت شتاتيكْ  اتيكْ 

، النجاجيبْ اة  َ امحْ يا  إوْ  اللْ  طَ ابو  يا 
نيّه (١٣٩) الدِّ نَ اهلــــو وَ ليـــــــــك امْ نيّهعَ الدِّ نَ اهلــــو وَ ليـــــــــك امْ نيّهعَ الدِّ َ اهلــــو وَ لْ  نخِ ليـــــــــك امْ لْ عَ نخِ ليـــــــــك امْ عَ نِد

، بَاملراقيبْ مِعتيل  اليلِّ  يَا  ربَّ  ،يا  بَاملراقيبْ مِعتيل  اليلِّ  يَا  ربَّ  ،يا  بَاملراقيبْ مِعتيل   ِّ
(١٤٠)  ! املنية  بلَ  قَ جها  رِّ اتْفَ ربّ  يا 

وخرج من دمشق مع شيخ مشايخ الكرك (عطوي املجالية) ومجاعةمن القطار، فلام وصلوا إىل 
ن) وسافروا علم أهنم يف (مادبا) فذهب إىل (مادبا) فعاتبهم هبذه القصيدة: (عامّ
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١٤١. نحن مجاعة قليلة نحو العرشين، عائدون من دمشق نلبس مالبس زاهية.
ارسبية : تصغري رسبة ،أي مجاعة قليلة العدد.

ارين عَ الشام وإذا  طالعة شام: أي عائدون من دمشق إذ كان األرادنة يقولون للتجار الذين يذهبون إىل دمشق حدَّ
حرضوا قالوا طالعة الشام.

ة : املالبس اجلديدة الزاهية. رَ امَ ال بسنيَ احلَ
مهان ـ األسود ـ الذي أُخربتم عنه. رسعني بالقطار ويسمونه إدْ ١٤٢.  رسنا ورسينا مع البادية مُ

وّ :البادية ـ األرض اخلالء الفضاء الواسع. الدِّ
 ادمهان القطار : ذهلوا به عندما رأوه فقالوا: «دمهان أسود».

م اخباره: وصلت إليكم معلومات عنه. تْكُ فَ لَ
ن وعاد إىل درعا (أذرعات) ليزيل عنه الغبار. ١٤٣. أوصلنا إىل عامّ

يف املعركة وحيداً واهلرب عنه، وال سيام إذا كان جرحياً.
زعامؤنا كانوا نحوي اردياء ، ذهبوا عني وتركوين يف وضع جيلب العار، يل وهلم، واملعارة يف األصل ترك رفيقك  .١٤٤

 دار املعارة: أرض املعركة؛ أي هربوا عني فلبسهم العار.

عرشين، اقِم  الوَ عىل  يْبــــــــة  َ ارسْ ا  نَّ حِ
(١٤١) ه،  رَ احلامَ بِسني  الَ إوْ   ( (شمْ عةْ طالَّ

، جلنيْ عَ وْ  الدَّ عَ  مَ ينا  رسَ اوْ  نا  رسِ
(١٤٢) اخباره،  مْ   تكُ لِفَ اليلّ  مهان   ادْ قِ  وْ فَ

الفِريقني، بَنيَ  نا  الَّ خَ ن  امَّ ابْعَ
(١٤٣) اغبارهْ  ينفض  اتْ  عَ رْ دِ عىل  د  اوَ عَ إوْ 

رديني،  ايل  ابْجَ وا  ارُ صَ نا  شيْوخَ
(١٤٤)  ، ارهْ املَعَ ارَ  ابْدَ وين  لُّ خَ إوْ  وا  احُ رَ



٩٧

األصيلة،  اخليل  يمتطون  الذين  الوجهاء  املجالية  و(ابركات)   ، (نايف)  األحبا،  املشايخ  شيخ  باشا)  (اعطوي   .١٤٥
وحياربون كانوا رفاقي مع األصدقاء.

هيل االمهارة : كناية عن الزعامء الفرسان الذين يقتنون اخليل األصيلة.
١٤٦. من يذكر يل مقرهم يا أهيا الذين تسمعون صويت. دلُّوين عليهم بأي حارة هم؟

١٤٧.  «آخر علمي هبم يف دواوين أهل مادبا الكرماء. الذين ال خيافون من البذل واخلسارة يف سبيل الضيف.
ة هنا تعني: الضافة. بْعَ  رُ

ما هيابوا اخلسارة: كناية عن الكرم الزائد.
األصيلة  خيلهم  امتطوا  إذا  فرسان  ـ   النصار أي  ـ  وهم  الضيوف  بإكرام  دائامً  املعروفني   النصار عند  هم    .١٤٨

يشبهون النمور شجاعة.
 ريف الضيافني : شبههم باألرض اخلصبة أيام الربيع لضيوفهم.
اعيال هنا تعني نشامى إذا ركبوا اخليل األصيلة حاربوا كالنمور.

١٤٩.  يا أهل الكرك جربتكم يف كل األحوال، والذي يعتب بعد التجربة املرة خارس.
حال حالني:أي يف كل األحوال.

االِحمبِني، فاق  والرّ ا  بَاشَ طوي)  (إعْ
ه (١٤٥) ــــــــارَ يْلَ االِمهَ ات) هَ كَ عَ (ابْرَ ) مَ (نَايفْ

، يْنْ وَ دوا  غَ ربعي  ناسْ  يا  ر  كْ ذِ مِنْ  يا 
(١٤٦) ؟  حارهْ باي  مْ  هُ وتْ  الصَّ نيَ  عِ امْ سَ يا 

اوين، وَ بالدِّ (مادبا)  يف  مْ  هبَ لمي  عِ
(١٤٧) ه،   ارَ سَ اخلَ ابوا  اهيْ ا  مَ اليلِّ  ــــــــــةَ  بِعِ بِرُ

الضيافيـــــــن،  يفَ  رِ مْ  وْ دُ  النصار ندَ  عِ
(١٤٨) هْ   رَ انْامَ اليلْ  السَّ باظهور  يَالْ  واعْ

الني  حَ حـــــالْ  م  بتكُ رّ جَ الكرك  اهل  يا 
(١٤٩) ـــــاره  سَ خَ التِّجارب  قبَ  عِ تَبْ  العَ انَّ  وِ
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١٥٠.  بيض الثناياـ  أي يسامون ابتسامات ال عالقة هلا بالقلب وغامزة العني، مغتابونـ  واقلوب دمياـ  منطوية عىل احلقد 
وصداقتكم متثيل. (اقامر واقامره) خماتلة أي ذوو وجهني. وبيض الثنايا: كناية عن النساء اجلميالت يف األصل، ثم 

نقلت إىل الكثري االبتسام نفاقاً. قلوب دميا: حاقدة. االقامرة: املخاتلة والنفاق والظهور بوجهني.
عة يا أهل الشمم  ١٥١.  بامذا تعتذرون لزوجتي والكناية عنها باريش العني؛ أي ذات األهداب الطويلة، إذا قالت متفجّ

من يعلم أين أبو بشارة ـ أي عبد اهللا العكشة ـ .
د اهللا وجهكم . سوادين»: ١٥٢. لكن تستحقون مني أن أقول : «سوّ

د اهللا وجوهكم ألنكم ما تقيدتم بآداب السفر واملرافقة.  سوّ
وسواد ألنكم ما عرفتم قيمة مواطنكم وصديقكم وتركتم رفيقكم حائراً يف مكان ال يعرف فيه أحد.

وش : أصلها واي يشء هذا ؟  أريش العني:كناية عن السيدة اجلميلة، الطويلة أهداب العينني. دايْرا : حائر.

، العنيْ زة   غامَّ بَـــسّ  نايَـــــا  الثَّ بِيـــــــضْ  
(١٥٠) ره   بَاالِقامَ مْ  بكُ حِ صِ اوْ يــــــتا  مَ دَ اقلوبْ  وِ

(هـ)؟ العني  اريشَ  نّي  عَ الْ  سَ إنْ  كمْ  ذرُ عِ شْ  وِ
(١٥١) ابشاره؟  أبو  يل  سِّ  حَ ن  مَ ا  النخَ لَ  اهْ يا 

وادينْ سِ إوْ  وادْ  سِ نَّا  مِ وا  لُ تاهَ تِسْ ريْ  مَ
(١٥٢)  ! باالِقفاره  دايراً،  م  ويكُ خَ اليلّ  يَا 
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ك قلبه شوقاً إليها!. ١.  خياطب املزنة التي هطلت يف الربيع مبكرة ويقول إن برقها كلام ملع حرّ
 الوسم: هو الوسمي غيث الربيع.
 رفيف الربق: يراد به ملعان الربق.

وارتفعت  الشحم  عليها  تراكم  قد  اهلزال  بعد  فتضحي  خفيفة  محرة  بياضها  يشوب  التي  إبله  ترعاه  عشبها  ألن    .٢
أسنمتها.

 الذود: اإلبل ومعطار السمينة اجلميلة.
نام.  الردوم :التي تراكم عليها الشحم واملنيفة العالية السَّ

٣.  نتّقي ، نختفي. نحن مجاعة ال نتوار عن نار احلرب، والذي حياربنا نخيفه مهام بعد.

الفصل السادس

• أشعار متفرقة تُردد يف املجالس، جمهولة القائلني.

افتخار ومتجيد ملن حيافظ عىل اجلار!..

، بدارْ مِ الوســــــم  نَ  امَ اً  رَّ غَ زنةً  مِ يا 

!(١) ــــه  رفيفَ حيناً  لّ  كِ بْني  ذَ جِ ه  بَرقَ

، ارْ طَ معْ الــــذود   امن  قحاً  شِ هبا  ترعى 
(٢)  ، نيفِه  امْ دوماً  رِ تِغدي  ل  اهلَزَ قبَ  عِ

، النارْ نــــــا  سَ من  نِتَّقــــــي   ما  رب  عَ نا  حِ
(٣) ه،  نخيفَ بعيداً  وْ  هُ لو  ريينا  حَ
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ـِ صديقنا. ٤.   بعد هذا كله أقسم لك أن لنا عادة هي أننا ال نقبل الضيم ل
كار : عادة ـ والكلمة ليست  فارسية معناها حرفة واجلمع كارات، ويف أمثاهلم كثر الكارات قليل البارات.

خوينا ، صديقنا حليفنا، جارنا، رفيقنا يف السفر.
 االحميفة : اجلور والذل . نرفا مخاله : تتالىف نقائصه.

٥. نتالىف أخطاءه كام ترتب الطيور أعشاشها بالغار ونتواضع له إىل حد أن قوتنا وعزتنا عىل األعداء تبدو ضعفاً بالنسبة 
إىل جارنا.

يفة : متواضعة. عَ ضِ
ها النفس لو أهنا شديدة اخلصب طيبة املراعي. ٦.  دار يُصيبنا فيها الذل، ليست داراً لنا، تعافُ

يفة : متواضعة. عَ ضِ
ها النفس لو أهنا شديدة اخلصب طيبة املراعي. ٦.  دار يُصيبنا فيها الذل، ليست داراً لنا، تعافُ

يفة : متواضعة. عَ ضِ

احلقران : اهلوان، الذل ، االحتقار.
 ريفه :شديدة اخلصب، مل ترع بعد.

٧.  غداً نرحل ونستبدل هبذه الدار دياراً، وكل واحد خيرب أخبار جريانه.
 يعد الوصيفة : يعدد أوصاف جاره.

٨.   بعض اجلريان يشبه البحرتي: العشب الطيب الذي تسمن بسبب رعيه الدواب. ونوره طيب الرائحة حسن الذوق 
وبعض اجلريان صخرة صلدة يصب اجلور عىل جريانه.

ي: عشب طيب، تسمن الدواب إذا رعته. رتْ بَحَ

، كارْ لنا  اهللا  لِكَ  ـ  ا  ذَ لِف  خَ مِنْ 
(٤)  ، ـــــته   االِحميفَ عليــــــه  بَلْ  نِقْ ما  يْنا  وِ خَ

بالغار العـــــــــشّ  رفيــــــةَ  الهُ  َ مخَ فا  بالغارنَرْ العـــــــــشّ  رفيــــــةَ  الهُ  َ مخَ فا  بالغارنَرْ العـــــــــشّ  رفيــــــةَ  الهُ  َ
(٥) ه  عيفَ ضَ الِقويِّه  النفس  لـــــه  نَدعى 

، دارْ لنا  هي  ما  احلِقـــــــران  ا  هبَ ارٍ  دَ إوْ 
(٦)  ! ـــــــه  ريفَ إوْ  خصاباً  انَّهْ  لو  تنْعاَف 

، يارْ بادْ الدارْ  ل  انبدِّ رِحيلْ  رْ  بَاكِ
(٧) (ل)!  ه  صيفَ الوِ يِعدَّ  ه  ارَ جَ عىل  الً  كِ إوْ 

، نِوارْ إوْ  ِي رتْ بَخَ اجلريان  امن  جاراً 
ه(٨) احميِفَ اةً  فَ صِ اره  جَ عىل  جاراً  إوْ 
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٩.  إحميفة : ما حلة، مذلة.
١٠.  ال أالم إذا بكيتُ أهيل وأظن أن الذي يبكي أهله ال يالم.

مليوم : ملوم.
هله: أهله.

ي أفكار الرجال، كام يسمن  ١١.  إذا جئت دياراً ليس لك فيها أصدقاء وال أعداء تكلم بحكمة، ألن الكالم املعقول يُغذَّ
نبات فيه محوضة تأكله اإلبل كأنه فاكهة هلا، فيقول إن الكالم الطيب فاكهة للرجال ،  احلمض اإلبل. واحلمض 

والرجل الغريب يعرف من كالمه.
الياجيت: إذا جئت.

١٢.  الذي يطبع الزوجني عليه أن يقبل اللوم صابراً وعليه أنيصرب عىل فراق أهله وأقاربه.

ويروي: ـ

ار، نِوَّ إوْ  بَختــــري،  جاره  عىل  فيهم 
(٩) ه  يفَ احمِ صفاةً  جاره  عىل  فيهم  إوْ 

• أبيات جمهولة القائل، يعاتب فيها قائلها الذين يلومونه عىل إظهار احلزن عىل أهله، وحيذر 
قة  بني الرجل وأهله، والذي يبدو أنه أطاع امرأتيه  من االنصياع إىل أقوال املرأة، ويعترب املرأة مفرّ

وفارق أهله، فهو حزين لذلك :

ْمليــــتومْأبْمليــــتومْأبْمليــــتومْ اينِ  مَ ناسْ  يا  يل  هَ أبكي 
(١٠) مِ  ايْالَ ا  مَ ـــــهْ  لَ هَ يبكي  نْ  مَ نّ  اطْ وَ

ومْ قَ ال  وَ اباً  اصحَ بهَ  الَ  ديرة  يـــــتْ  الياجِ
(١١) الكالم  جالْ  الرّ ْضَ  محَ  تَر جْ  رِ إهْ

، ومْ اللَّ عىل  يَصربْ   ْ اثنتنيَ اوعَ  طَ مِنْ 
(١٢) اممِ  االِعْ وَ ــــــلْ  االهِ قى  فِرْ عىل  ربْ  يَصْ
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١٣.   هذه هي مرابط خيوهلم دائامً بعد جمالسة األعيان التي حرمت منها، ليس يل إال البكاء املتتابع.
ى النعام ـ حيث يضع النعام بيضه  ١٤. أقرب أمكاهنم تشري عىل االفرتاق واالجتامع، وأقصاها يف أقىص املعمورة امدحَّ

أقىص املعمورة.
حماري حمارهيم ـ حيث يوجدون.

شتاتاً إو مللوم ؛أي افرتاق حبنا وأحياناً اجتامع.
ى النّعام: أقىص املعمورة حيث يضع النعام بيضه.  امدحَّ

، وامْ الدَ دايمَ  يلهم  خَ رابِط  مَ ذي  هَ
(١٣) اهلوامي  املروبعات  االعيون  قبِ  عِ

مللـــــومْ  أوْ  تاتاً  شِ حمارهيــــــــم   ادنـــــــى 
(١٤) النَّعـــــــامِ  حىَّ  دَ امْ حمارهيم  اقىص  وَ
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الفصل السابع

أبو الكبا  أبو الكبا  أبو الكباير قصيدته فـي مدح (عودة أبو تايه) . •
وزيقصيدة مشهورة للشيخ (عبد اهلل الّلوزيقصيدة مشهورة للشيخ (عبد اهلل الّلوزي) .   •

•  سالمة الغيشان وشيءمن شعره .
•  من شعر الغزل .
•  شيء نأسف له .
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الفصل السابع

• أبو الكباير وقصيدته يف مدح (عودة أبو تايه)
أبو تايه) سنة١٩٠٩. وقف (أبو  الكباير شاعر من (الرشارات) مشهور بمدح (عودة  أبو   •
فاز  وقد  (بني صخر) واحلويطات  بني  الوطيس  واملعركة حامية  فاز ز من األرض،  وقد  (بني صخر) واحلويطات  بني  الوطيس  واملعركة حامية  فاز ز من األرض،  وقد  (بني صخر) واحلويطات  بني  يس  نش الوطالكباير) عىل  واملعركة حامية  نشز من األرض،  الوطالكباير) عىل  واملعركة حامية  ز من األرض، 
املتطور،  الشاعر رباعية أو هي جمموعة رباعيات من الشعر األردين  الشاعر رباعية أو هي جمموعة رباعيات من (احلويطات). وقصيدة هذا  ية أو هي جمموعة رباعيات من (احلويطات). وقصيدة هذا 
ر املشد إىل الرباعية  ر املشد إىل الرباعية ). فأخَّ ية ). فأخَّ دَّ القصيدة شَ الذي ثار عىل القصيدة البدوية املؤمتة التي كانت تلتزم بـ (مَ

التالية:

بادي، الكلّ  عىل  اليل  رَ  أبذكْ أَبْدي 
(١) البوادين  مجيعَ  وايل  املَال  البوادين ربّ  مجيعَ  وايل  املَال  البوادين ربّ  مجيعَ  وايل  َال 

نكادِ عيلَّ  تكتِبْ  ال  ربّ  يــــــــــا 
(٢) عيبات  الصِّ ورَ  االِمْ ويـــــنَ  هتِ ليَكْ  عيبات عَ الصِّ ورَ  االِمْ ويـــــنَ  هتِ ليَكْ  عيبات عَ الصِّ ورَ  االِمْ ويـــــنَ  هتِ  ْ

عيه، الرِّ مجيعَ  وايل  يـــــــا  ربْ  عيهيَـــــــا  الرِّ مجيعَ  وايل  يـــــــا  ربْ  هيَـــــــا 
(٣) يّه  فِضِ ـــه  وحَ مُ سِ نيا  الدِّ مِدعي  يّه يا  فِضِ ـــه  وحَ مُ سِ نيا  الدِّ مِدعي  يّه يا  ِ

أبتدئ بذكر اهللا املقدم عىل كل يشء إله البرش املسيطر عىل أصقاع الدنيا.  .١
َّ شقاء، فعليك يا إهلي تسهيل األمور الصعبة! يلَ       ـ يا إهلي ال تقدر عَ

أبتدئ بذكر اهللا املقدم عىل كل يشء إله البرش املسيطر عىل أصقاع الدنيا.
َّ شقاء، فعليك يا إهلي تسهيل األمور الصعبة! يلَ       ـ يا إهلي ال تقدر عَ

أبتدئ بذكر اهللا املقدم عىل كل يشء إله البرش املسيطر عىل أصقاع الدنيا.

٢.  يا إهلي إنت ويل اإلنسانية كافة، إنت يا إهلي الذي جعلت األمور سهلة.
٣.   حلياة الدنيا سمحة، منرية وخالية من التعقيد !.
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خطيِّــــــــه، عيلَّ  ب  سِ حتِ ال  ربّ  خطيِّــــــــه،يـــــــا  عيلَّ  ب  سِ حتِ ال  ربّ  خطيِّــــــــه،يـــــــا  عيلَّ  ب  ِ
(٤)الكبيــرات! (٤)الكبيــرات! (٤) ايَّا افـــــرَ الزالَّت وِ يــــــــا غَ

طايل، لِّ  كِ عىل  نِرشفْ   ( ْ يلِ (عَ يا  قِمْ 
(٥) حايــــلْ  وّ  الدّ تِقطـــــعَ  وصا،  عَ حايــــلْ شديت  وّ  الدّ تِقطـــــعَ  وصا،  عَ حايــــلْ شديت  وّ  دّ

بالفعايلْ نى  جَ ما   ، ماً الَ اغْ ه  وقَ بالفعايلْفَ نى  جَ ما   ، ماً الَ اغْ ه  وقَ بالفعايلْفَ نى  جَ ما   ، ماً َ
(٦) اخللِيَّاتْ  وجَ  االِفجْ قطعَ  داً  وّ تعَ مِ

فايت، شِ يا  ــــــــلْ  جَ بالَعَ ازنْ  ــــوَ تـِ ــــــهْ  وقَ فَ
(٧)  ، اتوانى  الركايــــــب)  (احلوقَ  لَـ  نَّك  مِ عَ

، تِباتِ حَ  واضْ ورْ  يْذُ حَ َمْ  وهنَ دُ مِنْ 
(٨) ، فحـــــة صفوفــــتاً احميالتْ الَ الصَّ رْ هَ انْحَ وِ

، انْ هَ مِنْ  بحِ  الصِّ ،ةَ  انْ هَ مِنْ  بحِ  الصِّ ،ةَ  انْ هَ مِنْ   ِ ر فِ صِ عليها  لِسْ  اجْ وِ
فِـــــقْ ابجنحـــــانْ (٩) نَّه طيــــــرْ خيَ بّ كِ فِـــــقْ ابجنحـــــانْ هتِ نَّه طيــــــرْ خيَ بّ كِ فِـــــقْ ابجنحـــــانْ هتِ ه طيــــــرْ خيَ

،( (امعـانْ مِنِ  قريبــــــاً  ــــه  وانْتـِ ــــا،  املِسَ بْلَ  قَ
(١٠) نيفــــاتْ  امْ ابيــــوت  عَ  في  تِلْ اجلفر  عَ 

٤.   يا إهلي ال حتصِ  عيلَّ آثامي، أنت الغفار للزالت حتى الكبائر.
٥.  إهنض يا (عيل) نرقب من كل مرتفع، وأنا وضعت الشداد عىل ذلول صعبة املراس مل تلقح، تقطع البيداء برسعة 

إليصال رسالتي.
٦.  عليها شجاع مل يرتكب ما يعاب، من عاداته قطع املفازات اخلالية وحيداً.

٧.  عىل هذه الذلول اركب باتزان رسيعاً فأنت تشفي غلييل، ألنك تصلح لركوب الركائب.
٨.  أحذرك من أن تبيت قبل أن تصل بيوت احلويطات، فاقصد أهل الصفحة، فبيوهتم من سنة مل تتحول عن مواقعها.

٩.  اركب هذه الذلول مع اصفرار الصبح من هنا ، ترسع كأهنا طائر خيفق جناحاه.
١٠. قبل أن حيل املساء تكون قد قربت من (معان). ولعله يوصيه أن يكون يف أطراف معان قبل املساء وتذهب إىل اجلفر، 

فنجد مضارب عالية ـ للحويطات ـ .



١٠٧

ــــــه، نِزيلَ بِنوابــــي  ابيوتـــــاً  فـــــتتي  ــــــه،تِلْ نِزيلَ بِنوابــــي  ابيوتـــــاً  فـــــتتي  ــــــه،تِلْ نِزيلَ ِنوابــــي 
(١١) ه،  النّفيلَ عَ  ادالهم  يــــل  محَ ه، َلقــــى  النّفيلَ عَ  ادالهم  يــــل  محَ ه، تَلقــــى  النّفيلَ عَ  ادالهم  يــــل  محَ َلقــــى 

ه، ليلَ صِ عْ  تِسمَ باملِهبَاش  ألني 
(١٢) زافاتْ  املِسامِريْ  وهَ  وجُ الَ ام  عزَّ

، دّ تَعِ مِسْ هـــــمَ  ندَ عِ يبـــــاً  شِ تلقــــــى 
(١٣)  ، يِســــدِّ بَاملـــــــالم  أَليلِّ  أَحلِرّ 

دِّ هيِ ان  يَوم  اخليلْ  وضَ  جتِ عنَّه 
(١٤) اتْ  ادَ عَ بَاحلربْ  هُ  لَ اليلِّ  تايه)  (ابو  نَ  اتْإعْ ادَ عَ بَاحلربْ  هُ  لَ اليلِّ  تايه)  (ابو  نَ  اتْإعْ ادَ عَ بَاحلربْ   ُ

، كايبْ الرِّ عقيــــد  يـــــا  يِّبْ  طَ ـــــــاكْ  سَ عَ
(١٥) ايِبْ  املِصَ ريَ  سِ عَ من  يفكك  ايِبْ اهللا  املِصَ ريَ  سِ عَ من  يفكك  ايِبْ اهللا  َ

، شايبْ لّ  كِ اوْ شيبتك  حييى  اهللا 
(١٦)  ، طوالتْ ليه   ، طوالتْنايفاً ليه   ، طوالتْنايفاً ليه   ، ايفاً كريامً  شيبة  إو 

، الكيفْ وَ البِنّ  نَ  امْ فِنجاالً  بْ  قُ عِ مِنْ 
(١٧)  ، يفْ املِشاغِ االِعيالَ  يا  ليهمْ  عَ ثُوروا 

١١.  حتل يف بيوت نازلة يف مرتفعات وجتد ثقل القهوة ـ رواسب أباريق قهوهتم ـ يف املكان الذي يلقون فيه ثفل القهوة 
املسمى النفيلة وهم يفتخرون كلام عظمت هذه النفيلة.

١٢.   احلقيقة أن صوت املهباش يدعو وجوه الزوار زرافات زرافات.
١٣. .جتد زعيامً جمدداً للمكارم وهو عىل استعداد لكل مكرمة وهو حر يسد كل ثغرة.

املعارك  يف  عاداته  عرفت  الذي  تايه)  أبو  (عودة  أعني  يصول،  عندما  خيوهلم  عنه  وتنحرف  الفرسان  يرهبه    .١٤
واحلروب.

١٥. أسأله تعاىل أن حيرسك أهيا العقيد ،  وحيميك من املصائب العسرية.
امتيازات يف كل  وله  أقرانه،  متفوقاً عىل  يشبهك  كريم  لك كل شايب، وشيبة كل  أجْ اهللا شيبتك، وحيا من  ١٦. حيا 

جمال!
١٧. بعد أن ترشبوا فنجاناً من القهوة اهجموا عليهم أهيا الفرسان عشاق احلرب.



١٠٨

، يـــتفْ الضّ مِكــــرتمَ  ـــدْ  هَ الفَ ليا)  (اخوعَ ونَ  فُ ،تِلْ يـــتفْ الضّ مِكــــرتمَ  ـــدْ  هَ الفَ ليا)  (اخوعَ ونَ  فُ ،تِلْ يـــتفْ ّ
(١٨)  ! غِرياتْ امْ الركايـــــتب  ــــنَّ  الَياجَ ح  رَ يَفْ

اينــــــادي، ليــــــا  عَ أَخو  ـــورْ  عُ املذَ ألصايحَ 
(١٩) اهلنادِي  ويني  رّ امَ يَـــــا  بِكــــــمُ  ـــا  يَنخَ

، االجيـــــــادِ بنــــاتَ  عَ  النّشامى  فزعـوا 
(٢٠) باتْ  ضْ غَ ومِ  الرُ ة  قّ دِ من  بايمنهم 

، اليـــلْ السَّ دَ  ْ رسِ فوقْ  مِنْ  لب  الطّ  َ، اليـــلْ السَّ دَ  ْ رسِ فوقْ  مِنْ  لب  الطّ  َ، اليـــلْ السَّ دَ  ْ رسِ فوقْ  ِنْ  محلـــــــق لب  الطّ محلـــــــقَ  لب  الطّ  َ
ــــتلّ عايلْ (٢١) ــــتلّ عايلْ (٢١)إزطامَ احلريب او يِنْدعـــــروا كِ (٢١)إزطامَ احلريب او يِنْدعـــــروا كِ

، ايلْ مَ املِتِنْ  ىل  عَ رنَهْ  قَ ـــــنْ  مِ يـــــون  لَعْ
(٢٢)  ! العزيــــزاتْ لَالرواحَ   !أَملِرخصـاتِ  العزيــــزاتْ لَالرواحَ   !أَملِرخصـاتِ  العزيــــزاتْ َالرواحَ  

، ا  نَارَ لِب  بَالقَ بّ  طَ اوْ يَاحْ  الصّ ارَ  صَ
(٢٣)  العذار دنَ  هْ سِ ن  كِ او  جاض  رش  الطّ

حارا والقلِب  النيبْ  جال  الرّ ذاب 
(٢٤) ثمينات  اكنوزاً  لليَدري  ثمينات أَلروح  اكنوزاً  لليَدري  ثمينات أَلروح  اً 

١٨.   حتلون عىل (أخو عليا عودة أبو تايه) مكرم ضيوفه يرس إذا شاهد غارة.
ب املذعوة ينادي (عودة أبو تايه) يستثريكم أهيا الذين تروون ظمأ السيوف. ١٩.   املتوِّ

صنع  غضبات من  أيامهنم  ويف  األصيلة  اخليل  يمتطون  للنرصة  جاؤوا  الفضائل،  أنواع  لكل  اجلامعون  النشامى    .٢٠
الرومان.

* إذا قالوا : "سيف غضبة" عنوا السيف القاطع.
٢١.  وصل املطالبون برد الغنايم من الغزاة فوق خيل أصيلة وهم شكيمة لكل معاد حمارب هلم ويذعرون كل مائل عن 

احلق.
٢٢. إكراماً لعيني كل مجيلة جدائل شعرها يغطي منكبيه، اللوايت من أجلهن ترخص األرواح الغزيرة.

٢٣.  عال صياح احلرب فالتهبت النار بالقلب واإلبل هربت وقد شاهدت ذلك النساء.
٢٤.   الرجال املحاربون القدماء ذابوا من اخلوف عىل أرواحهم ألن األرواح كنوز ثمينة.



١٠٩

، احْ صَ نْ  مَ لِّ  كِ تِبِهْ  انْ وِ نَا  حْ اوصِ وا  احُ صَ
(٢٥) واحْ  االرْ اب  قَضَّ عزرايني  ذاك  هَ

، طاحْ نْ  كِ اخليلْ  ة   َّ جلَ ل  اوَّ نَ  امْ ،(إصبيح)  طاحْ نْ  كِ اخليلْ  ة   َّ جلَ ل  اوَّ نَ  امْ ،(إصبيح)  طاحْ نْ  كِ اخليلْ  ة   َّ جلَ ل  َّ
(٢٦) امعافاة  بَهْ  بِقى  ما  إو  لْ  حَ امعافاأَملوت  بَهْ  بِقى  ما  إو  لْ  حَ امعافاأَملوت  بَهْ  بِقى  ما  إو  لْ  حَ وت 

(عوده)، ذكر  وانتبه  حنا،  اوصِ وا  احُ صَ
(١٧)  ! ةَ دَ وْ دْ امْ قِوياً  يالً  سَ كام  ح  وَّ ! رَ ةَ دَ وْ دْ امْ قِوياً  يالً  سَ كام  ح  وَّ ! رَ ةَ دَ وْ دْ امْ قِوياً  يالً  سَ كام  ح 

ـــوده، يِقُ اهواتَه  مـــــتن  قــــرتم  اهواأكمّ  مـــــتن  قــــرتم  اهواأكمّ  مـــــتن  قــــرتم   ّ
(٢٨) ات  وَّ فَ  ْ ربِ القَ عىل  لْ  يِنْقَ الضحى،  بــــلَ  قَ

ابْ قصَّ لّ  أَلكِ  ( طيشْ (عْ وا  وَ  هُ ه)،  دِ وْ (عَ
(٢٩) ( يـــابْ يْد) وِ (اذْ ثلَ (ابو زَ يّ االثنني اليل مِ حَ

، االرقابْ طاعَ  قَ السيف  اذنابَ  وا  يِروَ
(٣٠) نيخـاتْ  امْ كايــــتب  والرَّ جْ  عَ يَدْ أَلدمَ 

النهــــاره، هبذاكَ  يَّد  عَ يد)  (عِ نْ  عَ
(٣١) مـراره  ـــم  قاهُ اسْ ا  احلرشَ بةَ  أَلرسِّ

٢٥.   ترددت صيحات احلرب بيننا وبينهم وكأننا نر عزرائيل قبَّاض األرواح عياناً.
منه  يبق  ومل  املوت،  حلّ  لقد  األوىل،  اجلولة  من  املعركة،  يف  سقط  (صبيح)  يسميه  وبعضهم  (إصبيح)  الفارس    .٢٦

سالمة.
ده ! دَ ٢٧.  ترددت صيحات احلرب وتردد اسم (عودة أبو تايه) فهجم كأنه السيل الكاسح مَ

٢٨.  كم من قرم صنديد من رضبُه (عودة) قبل الضحى ودخل القرب.
٢٩.  (عودة أبو تايه) و (اعطيش) كالمها جزاران للرجال يف احلرب، أجيبهام، فأحدمها يشبه (أبو زيد اهلاليل سالمة) 

والثاين يشبه (ذياب بن غانم)!
٣٠.  يرويان شذرة السيف الذي يقطع الرقاب. دماء أعدائهام تسيل سيوالً وركاهبم باركة ال تتحرك.

٣١.  عيد عيَّد يف ذلك اليوم، اجلامعة املقاتلة سقاهم العلقم ببطولته.



١١٠

(الرشارة)، نَ  امْ  ( (اصبيحْ ابثارا  لب  يَطِ
(٣٢) قريبات،  واملنايا  حارض،  املوت 

علينا، اهترجوا  ال  رشارة  يا  ال 
(٣٣) اقفينا،  جيتم  حني  انكم  اتقولوا  اقفينا، ال  جيتم  حني  انكم  اتقولوا  اقفينا، ال  جيتم  حني  انكم  ولوا 

ذينا، خَ العزيزي  ابصاعَ  ذينا،سدادنا  خَ العزيزي  ابصاعَ  ذينا،سدادنا  خَ العزيزي  عَ 
(٣٤)  ! خيَّاتْ رِ واجلاليبْ   ْ جابِريْ أَلصاعْ 

ياً واملنايا قريبة. هَ ٣٢. يطلب بثأر (اصبيح) من (الرشارات) املوت مُ
٣٣. أهيا (الرشارات) ال تغتابونا، وال تقولوا إنكم ملا حرضتم نحن أدبرنا!

٣٤. أخذنا منكم الثأر بأوىف كيل، وكنَّى عن ذلك بقوله : بصاع العزيزي، وهو صاع ونصف بلقاوي ٩ كغم والصاع 
اجلاير هو الصاع املضاعف أي ١٢ كغم. واجلاليب رخيات: كناية عن كثرة القتىل، واجلاليب مجع جليبة وهي ما 

يعرض للبيع يف السوق من الدواب وغريها.



١١١

سامر مشهورة للمرحوم الشيخ (عبد اهللا اللوزي) وهي من شعر السامر مشهورة للمرحوم الشيخ (عبد اهللا اللوزي) وهي من شعر السامر.  قصيدة  •

ت سنة ١٩٣٣.عينها حدثت سنة ١٩٣٣.عينها حدثت سنة ١٩٣٣. عينها حدثبعينها حدثب حمة تسجل واقعة وهي ملحمة تسجل واقعة وهي ملحمة تسجل واقعة 
ون يف (اجلبيهة) بالقرب من اجلامعة الشيخ عبد اهللا اللوزي من عشرية اللوزيني الذين يقيمون يف (اجلبيهة) بالقرب من اجلامعة الشيخ عبد اهللا اللوزي من عشرية اللوزيني الذين يقيمون يف (اجلبيهة) بالقرب من اجلامعة  الشيخ عبد اهللا اللوزي من عشرية اللوزيني الذين يقيموالشيخ عبد اهللا اللوزي من عشرية اللوزيني الذين يقيمو
هة) جلبيهة) جلبيهة) انشأه املرحوم األستاذ البحاثة (عيل نصوح  ستنبت ا األردنية ، وكان مكان اجلامعة يُدعى (مُ
املستنبت،  هذا  اجلامعة  منحت  األردنية،  اجلامعة  بإنشاء  املعظم  احلسني  جاللة  أمر  وملا  الطاهر) 
مع اللغة العربية األردين. وقد كان املرحوم الشيخ عبد اهللا اللوزي وعليه أقيمت مباين اجلامعة وجممع اللغة العربية األردين. وقد كان املرحوم الشيخ عبد اهللا اللوزي وعليه أقيمت مباين اجلامعة وجممع اللغة العربية األردين. وقد كان املرحوم الشيخ عبد اهللا اللوزي 

زعيامً لعشرية اللوزيني، وكان ينظم الشعر بتفوق.

قصة هذه القصيدة:
كان يقيم يف (غور األردن) رجل اسمه (حسني اليامين) استأجر قطعة أرض من أحد وجهاء 
دوان) وزرع فيها خضاراً: ـ بندورة، وباذنجان، وبامية، وفاصوليا، ونحو ذلك. وكان  (عشرية العَ
إىل  له  خادماً  يرسل  أن  قائده  اعتاد  للرشطة)  (خمفر   اليامين  استأجرها  التي  األرض  من  بالقرب 
اليامين، فيأخذ من مزرعته ما حيتاج إليه من غري ثمن، ويبدو أن اليامين تضايق من هذه (اخلاوة) 
البدوي مثل أن تفرض عليه شيئاً  أو هو اعتربها (خاوة) ليست كرماً، وليس هنالك ما يضايق 
غمك عىل  رْ غمك عىل " أي إذالل، يُ رْ غمك عىل " أي إذالل، يُ رْ أي إذالل، يُ مْ ما هو كرم ظَ حيس أن فيه حتديداً حلريته، أو إذالالً له ـ ويف أقواهلم: "كِ

الصمت والصرب يف صورة الكرم.
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٣٥. اللوزي صنع شيئاً فاخراً وجعل مشدّ قصيدته عىل ذلول من خيار اهلجن مل تلقح، حرة تنفر من أي خيال، لوهنا 
الطه شقرة، وأبوها فحل مشهور هو (اوضيحان) أبيض ختُ

٣٥. اللوزي صنع شيئاً فاخراً وجعل مشدّ قصيدته عىل ذلول من خيار اهلجن مل تلقح، حرة تنفر من أي خيال، لوهنا 
الطه شقرة، وأبوها فحل مشهور هو (اوضيحان) أبيض ختُ

٣٥. اللوزي صنع شيئاً فاخراً وجعل مشدّ قصيدته عىل ذلول من خيار اهلجن مل تلقح، حرة تنفر من أي خيال، لوهنا 

٣٦. انحدر إىل الغور مأمور صحة وجنود، لكي يتم ما قدر اهللا أهيا الناس، إن الذي قدره اهللا يتم برسعة.

ففي أحد األيام جاء اخلادم يتقاىض اليامين اخلاوة أو اجلزية كام خيّل له، فاعتذر للخادم عذراً 
اليامين، وصمم عىل االنتقام منه،  ملفقاً، محله اخلادم إىل سيده الضابط حمرفاً مشوهاً، فحقد عىل 
فبلغه ذلك، فاحتاط اليامين لألمر، وتوقع االنتقام بني اللحظة واللحظة، وفيام هو متوتر األعصاب، 
رّ به اثنان من املوكلني بمكافحة (الوبالة) ـ املالريا ـ وهم من (السلط) أحدمها يدعى (مجيل  ومَ
احلديدي) والثاين اسمه (حممود األريش) فلشدة توتر اليامين، توهم أهنام مرا به لفرض غرامة عليه. 
امه قال هلام أنه نظف جمر املاء اخلاص به، وأنه مستعد لتنظيفه مرة أخر، وقبل أن  ومن غري أن يكلِّ
يفوها بكلمة شتمهام، وقال إنه سيعيد تنظيف املجر ومها يشاهدان، وحتول إىل كوخه، وأحرض 
بندقية أفرغ ما فيها من رصاص يف رأس (حممود) فقتل وأصاب (األريش) إصابة غري قاتلة، لكنه 
النوم لالنتقام من  تظاهر بأنه مات. ونمي اخلرب لقائد املخفر، فخف إىل  املكان وهو يف مالبس 
اليامين الذي أذله، فام كاد يصل إىل املكان شاهراً غدارته حتى سمع اليامين يقول له : "أرضك واال 
مل يرتاجع القائد، فكان نصيبه رصاصة أودت بحياته، " مل يرتاجع القائد، فكان نصيبه رصاصة أودت بحياته، " مل يرتاجع القائد، فكان نصيبه رصاصة أودت بحياته،  ة كود متوت! عيل الطالق امنَ املرة واالمروَّ
ن. وقد خلد  رح جندي كان حارضاً، وقد نقل الضحايا واجلرحى إىل املستشفى اإليطايل يف عامّ وجُ

زي) هذه احلادثة بقصيدته التي نثبتها مع تفسريها! وْ الشيخ املرحوم (عبد اهللا اللَّ

، املِثايلْ   وَّ سَ زي)  وْ (أَللَّ

الزوايلْ اين  اتدَ ا  مَ   رَّ حِ

، وريْ امُ مُ اوْ  نــــود  اجْ طاحوا 

، املقــــــدورِ ايتــــــمَّ  يبغي 

، ايلْ حَ نْ  اهلِجِ نَ  امْ دَّ  إوشَ
(٣٥)  ، اوضيحانِ  وابوها  حا  قْ شَ

ــــورْ الغَ نِيــــــةَ  عَ  بِحيَّة  صِ
(٣٦) ايوانِ  مــا  اهللا  رَ  امْ ناسَ  يا 

* * *
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فاملنايا هلا أسباب، ومن أسباهبا رحلة اهلوان   .الديمة إىل اهللا أشكو املصائب الكرب تنهل منسكبة كأهنا  ٣٧. دموعي 
والبؤس هذه.

٣٨. قال اليامين يف نفسه ـ نالحظ أن الشاعر  جر الفعل املضارع، وهذا من ارجتاالت األرادنة. ألهنم ال يتقيدون بقاعدة 
، إذ رأيتني أغوص يف  ـ أنا غريب وال يوجد أحد من أقاريب حوايل، يأخذ بنارصي، لقد رأيت البارحة حلامً هائالً

ان للتكثري. مَّ بركة من الدماء. ومجع دم عىل دِ
٣٩. صديقي يا أبا بُشريّ أنا حائر بسبب حلمي هذا، امجع األصدقاء ورس يف زيارة، اذبح شاة فداء يل إلنقاذي من رش 

احللم!.
٤٠. هذا احللم الذي رأيته ليالً فرسته بقتيل (صبحي) و (مجيل)، و (رجب) كان عديالً هلام عندما نقال إىل مستشفى 

الطبيب اإليطايل.

، كايبْ سِ عيني  معْ  دَ يَا 

، بَايِبْ سِ املنايا  هذي 

:ـ يقول  اليامين  دَّ  رَ

ول، ُ هيِ امً  لَ حِ لِمتْ  حَ

( ْ ريِّ ابْشّ (ابوُ  يا  الَ  يِّي  وِ خَ

ْ ريِّ إوسَ ه  اقَ الرفَّ  َّ ملِ

يل، بَاللَّ ه  تُ لِمْ حَ امً  لْ حِ

ديل، عِ إهلمْ  بْ  جَ رِ يا 

، املصايبْ  َ ربْ كِ مِنْ  أهللا 
(٣٧)..  ! اهلوانِ  مِشوارَ  يا  ال 

ويل، حَ دا  حَ ا  مَ «غريب 
(٣٨) انِ  مَّ الدِّ بابراك  إين 

ْ ريِّ تْحِ مِ ِلِمْ  احلْ نَ  امْ أنا 
(٣٩) تِفداين!  شاةً  يل  بَحْ  واذْ

(مجيل)، او  (الْصبحي)  ته  فَرسَّ
(٤٠) لياين،  الطِّ احلكيمَ  نْدَ  عِ

* * *

* * *

* * *

* * *
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من  هي  حركات  من  تصنع  ما  وكل  الئقاً  ليس  هذا  كالمك  يب،  اخلاص  املاء   جمر عىل  تعاكسني  ال  (مجيل)   .٤١
الشيطان.

املاء، فيأسن، ويتحول  ٤٢. ال حتاول أن حتتال عيل وختدعني جمر مائي (القناة) نظيفة ليس فيها نجيل يمنع جريان 
حيّة. وإرصارك عىل معاكستي يدعوين إىل أن أنثر دماغك برصاصة من بندقية موزر ال دخان هلا . كانوا  مكرهة صِ
املعروفة  اجلديدة  البنادق  دثه  حتُ ال  دخان  يصحبه  منها  الرصاص  إطالق  ألن  خانة!  دُ أم  القديمة  البنادق  يسمون 
حيّة. وإرصارك عىل معاكستي يدعوين إىل أن أنثر دماغك برصاصة من بندقية موزر ال دخان هلا . كانوا  مكرهة صِ
املعروفة  اجلديدة  البنادق  دثه  حتُ ال  دخان  يصحبه  منها  الرصاص  إطالق  ألن  خانة!  دُ أم  القديمة  البنادق  يسمون 
حيّة. وإرصارك عىل معاكستي يدعوين إىل أن أنثر دماغك برصاصة من بندقية موزر ال دخان هلا . كانوا  مكرهة صِ

باملوزر.
م) (العزيزي). رْ *  النجيل ، عىل وزن قتيل نوع من احلمض يقال له (اهلْ

وسط  يف  وهو  لالستعامل  عندي  خمبوء  سالحي  عيني،  عن  الرؤية  حجب  الغضب  مني،  تقرتبوا  ال  الرجال  أهيا   .٤٣
املزرعة.

ليجفف  نرش  الذي  التني  مثل  مطحونون  واجلنود  الصحة  رجال  الشونة،  يف  الرصاخ  ارتفع  الصباح  انبالج  بعد   .٤٤
ويدعى (املسطاح) ويف أقواهلم: "حزين مقروح وقع يف تني مسطوح" املعنى جائع بائس وجد تيناً مسطوحاً فأكل 

إىل حد االكتظاظ!

قنايت، اتعارض  الَ   ( يلْ (مجَ

ايوايت، مـــــا  المك  كْ هذا 

، يلهَ حِ عيلَّ  ي  وِّ اتْسَ ال 

يَله، الشَ اهللا  وَ ك  إدماغَ

ربُوين، تَقْ الَ  بْع  الِرَّ يَ

، زونِ َ نــــــتديِ خمَ الحــــتي عِ اسْ وِ

، باحْ الصِّ جَّ  فَ ما  د  بَعِ

، احْ مِسطَ رْ  كَ سْ عَ إوْ  يِّه  حِ صَ

حياتــــــتي، عايـــــــف  تَراين 
(٤١)  ! الشيطــــانِ  كـاتِ  رِ احْ هذي 

* ــــــه،  يلَ نَجْ ابَــــته  مَ قنايت 
(٤٢) خـــــان  دَ مالَـــــه  ر  إبموزَ

يُونـــتي، اعْ عَ  افـــــتي  ضَ لْ  عَ أَلزَّ
(٤٣)  ، البستــــانِ ط  ابْوسْ كوزِ  رْ مَ

، ياحْ الصَّ ارَ  صَ ونه)  ،الشُّ ياحْ الصَّ ارَ  صَ ونه)  ،الشُّ ياحْ الصَّ ارَ  صَ ه)  ون(ب ون(بالشُّ الشُّ
(٤٤)  . العدوانِ قناةَ  عـلــــــتى 

* * *

* * *

* * *
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٤٥. سقط مجيل احلديدي ـ مأمور الصحة ـ من يد بطل عنيد رشس مزقت حزناً عليه املالبس اجلديدة تشارك يف البكاء 
عليه الرجال والنساء.

٤٦. أشكو إىل اهللا النعي الذي بلغنا، فجميل كأنه واحد منا ، لو كان األمر بإرادتنا الفتديناه بأغىل ما عندنا من األثامن!
٤٧. يا حلزين الذي يشبه النار عىل (مجيل) الذي قتل يف الشونة ودمه يسيل عىل األرض، يا أخي اغتاله القدر. هذا ما 

عناه بـ (الزمان) هنا.
تقرب  بالتلميح ال  تفهم  إذا كنت  ـ  املخفر  قائد  ـ  يا (صبحي)  اليامين) أخاطبك  القاتل (حسني  يقول عىل لسان   .٤٨

نحوي، فأنت مذبوح، ولو كلفني ذلك أن خيلو من الدنيا مكاين فإن مل ترتدع يتمت أطفالك.
٤٩. يا رجال مل يصغ إيلّ ، مشى نحوي يريد إيذائي، وصل إيلّ فأطلقت عليه رصاصة جعلته يدور حول نفسه، فسقط 

وقد قربت منيته!.

ديدي)، احلَ يــــلَ  (مجِ ــــــتتعْ  وقَ

، اجلِديدِ عليه  وا  قُّ شَ

لِفانا، م  لْ عِ مِنْ  أَهللا 

مِشتهانا، عَ  انَه  لَو 

( (مجيلِ علــــى  ناري  يا 

يسيــلِ االرِضْ  عَ  ه  مُّ دَ

توحي انَّك  كان  بحي)  (صِ يا 

الروحِ الدنيا  امنَ  اين  لو 

مِن، عْ  مِ سِ ما  بْع  الرَّ يا 

، يِفِـــــنِّ ـــــه  انُّ وِ بتـــــه  رضَ

، عنيدِ قــــرمٍ  كــــــفِّ  مـــــن 
(٤٥)  ، نِسوانِ ، وْ  نِسوانِ ، وْ  وانِ ا ازالم  وايصيحوا 

حدانا، ه  دُّ عِ  ( (مجيلٍ
(٤٦) االثامنِ  ابغايل  نِرشيه 

قِتِيل ونهْ  بالشَّ أَليلَّ 
(٤٧)  ، مــــانِ الزّ اه  ذَ خَ يّ  ـَ خــــ يَا 

ذبوح، مَ ــــــي  يَمِّ لِـــط  تقْ ال 
(٤٨)  ، يتامنِ اعيالَــك  خيلِّ  الَ 

لني، صِ وِ او  عيلَّ  مِشى 
(٤٩) داين  ـــرْ  مِ والعِ قــــعْ  وِ ن  كِ

* * *

* * *

* * *

* * *
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٥٠. (مجيل) عندما سيطرت عليه أطلقت عليه الرصاص فوقع رصيعاً ، أما (صبحي) فقد هدمت أرسته، ثالثة قتلهم 
(مجيل) و (صبحي) و (األريش) إهنم يكفون ثأراً يل!.

٥١. أشكو إىل اهللا من رش ذلك اليوم العصيب، كانت معي بندقيتي الصافية احلديد اجلميلة.
٥٢. أشكو إىل اهللا تلك املعركة الشنيعة التي وقعت رشقي األردن ـ الرشيعة ـ فاليامين باع حياته يف سبيل كرامته، وال 

هيتم لألثامن الغالية.
٥٣. األريش ابن حالل ال ينطق بالكذب، هو حارض عىل كل ما حدث عندما التقى الشجعان.

٥٤. األريش وجه يبرش باخلري، وهو صادق يقول احلقيقة عندما ارتفع رصاخ الفتيان الذين جيمعون يف نفوسهم كل مزايا 
النيل والشجاعة والشمم املكنى عنهم بـ (النشامى) املفرد نشمي، واألنثى نشمية، هوالذي ذكر صاحب الفعل، أي 

الشجاع، ويقصد به اليامين!.

يتَه، لَ وَ انـــــي  يــوم  او  (مجيل) 

بَيتَه، ــــــت  مِ دَ هَ  ( (صبحـــــــي 

، شديدِ يـــــوم  ـــــنْ  مِ أَهللا 

زيد). (ابـــــو  لَ  فِعْ لْتْ  عَ فَ

، هْ نِيعَ شِ هْ  عَ قْ وَ مِنْ  أَهللا 

، يِبِيعهْ هْ  وحَ رُ يِامين 

، اللِ احلَ لْد  وَ (االريش) 
االعيالِ ـــــــلَ  فِعْ عَ   ْ ارضِ حَ

، فِليحِ وجهاً  (االريش) 

، تصيحٍِ النِّشامِى  يَومَ 

، رميَتهْ االِمالقي  نَ  وامْ
(٥٠)  . مِكانــــــتي  وا  دُّ ايْسِ ثِة  ثَالَ

، احلديدِ  َ، احلديدِ  َ، ِ افيِة صَ احلديدمِعــــــــي  افيِةَ  صَ احلديدمِعــــــــي   َ
(٥١)  ( شيبانِ (ابــــــو  أالسمرْ 

،( هْ يعَ (الرشِ قي  رشَ ونِه)  (بالشُّ
(٥٢) االثامنِ غايل  سب  احيْ ا  مَ

، لِ االِزالَ ،ْـــــرجَ  لِ االِزالَ ،ْـــــرجَ  لِ االِزالَ رجَ  اهي مــــــا  الً  جْ ـــــرَ اهيْ مــــــا  الً  جْ ـــــرَ ْ
(٥٣)  ! جعـانِ الشِّ قــــــــاةَ  الَ امْ يوم 

(٥٤) حيــــح  الصِّ يِعدَّ  رجالً 

! بـــانِ  ـــــــه  اتُ يَّ لَ ـــــلْ  !أَلفِعِ بـــانِ  ـــــــه  اتُ يَّ لَ ـــــلْ  !أَلفِعِ بـــانِ  ـــــــه  اتُ يَّ َ

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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٥٥. أقسم باهللا أن أقول الصحيح، وليس يف كالمي. ما ينبو عنه السمع الذي تقدم من مجاعتي قتل، من طلقات الفتى 
اليامين.

٥٦. عندما يظهر كرام الناس، يعلم أن أفعال الشجاعة كانت حلسني ـ وقد سامه (احسني) إلقامة الوزن والقافية . أنا 
أطلق عيلّ عيارين ناريني، سقطت جرحياً ومحاين اهللا من املوت.

، أشكر اهللا وحبيبي النبي عليه السالم إياك وأن  ٥٧. هذا حظك يا اريش، ألن الرصاص مل يقبل أن يصيب منك مقتالً
تظلم إنساناً.

الذين ذبحهم بباب احلظرية وتركهم يف  امليتة الصعبة فقد ذبح  اليامين أخرج بندقية قصرية أستجري باهللا من تلك   .٥٨
العراء كأهنم خراف مذبوحة.

٥٩. أنا ال تعاتبوين أهيا اجلامعة، فهذه املنية هلا أجل حمدد. اجلنود استولوا عيلّ خفية ، ما جاءوين جهاراً.

، حايـــــحْ الصَّ عدَّ  الَ واهللا 

، رايحْ بعـــــي  رَ مِنْ  لطْ  قَ إن 

. تِبنيِ النِّشامــــى  يَومَ 

ني، لِقَ اطْ رضبنــــــــي  أنا 

نِصيبك، هذا   ( (االربَشْ يا 

بيبـــــــك، حَ إو  اهللا  ر  كِ إشْ

قصيـــــره، باروده  سحـــــب 

رية، الصَّ ببابَ  ذِبحهمُ 

، عيلَّ بْــــــوا  تَ اتعْ ال  أنا 

، َّ يلَ عَ حالــــــوا  أَلعسكر 

(٥٥)  ، قِبَايحْ بِيه  مــــــا  ذي  ، هَ قِبَايحْ بِيه  مــــــا  ذي  ، هَ قِبَايحْ بِيه  مــــــا  ذي  َ

اليامين الولد  ـــربَ  ضَ مِن 

،( ِ سنيَ حْ (الَ واهللا  ــــــل  لْفِعِ )،أَ ِ سنيَ حْ (الَ واهللا  ــــــل  لْفِعِ )،أَ ِ سنيَ ْ
(٥٦) قانــــــي.  وِ واهللا  ـــــت  عِ قَ وِ

، يصيبـكْ يَّـــــــى  عَ البزرْ  ،وِ يصيبـكْ يَّـــــــى  عَ البزرْ  ،وِ يصيبـكْ يَّـــــــى  عَ زرْ 
(٥٧)  ، انســــانِ ـــــمْ  لْ تِظِ اصحَ  وِ

، ريهْ  سِ عِ ميتة  مـــــن  ،اهللا  ريهْ  سِ عِ ميتة  مـــــن  ،اهللا  ريهْ 
(٥٨) اخلرفانِ  لـــــــونَ  شلقحهم 

املَنيِّة، هـــــذي  بعْ  الرَّ يا 
(٥٩)  ، بِيــــــانْ جونـي  ما  بىَ  غَ

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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، جاءوين  ٦٠. أقسم باهللا أهنم كانوا يستطيعيون أن يقتحموا مكاين لو أبرصهتم قبل أن خيدعوين، لكنهم غدروين احتياالً
من مكان ثان.

٦١. لو وصلوا بالسيارة ـ الكشف واملدعي العام عيسى نبيل ـ ، جلعلت دماءهم كلهم تسيل، ولكنت أسحق هؤالء 
احلكام الذين يترصفون بالزمان وبأهله.

البنَّائني  والكلمة من اصطالح  اآلخر.  فوق  واحداً  ذبحهم  بعد  أرتبهم  لكنت  واحدة  اهللا عمري ساعة  أطال  لو   .٦٢
التجار لرتتيب  الكلني، واستعارها  وتعني ترتيب احلجارة بعضها فوق بعض دوراً واحداً. وإذا كان دورين فهو 

البضاعة ولرتتيب كل يشء، ولو بقيت معي بندقيتي لساعة واحدة ما كان فيهم من يقرتب مني!
٦٣. أطلب رجال األمن، قبل أن يذبحكم عىل بكرة أبيكم، هذا يامين شديد املراس، ال يقبل اإلذالل.

موين، يَقحَ ما  واهللا 

وين، رُ ذَ اعْ بالبوقِ  لكنْ 

، باالتُومبيلِ قوا  حلِ لو 

تِسيِل، ادماهم  الخيلِّ 

، هْ اعَ سَ مر  العِ ل  وَّ طَ لو 

، هْ اعَ لسَّ بَارودهِ  مِعي 

احلايس، يا  ة  القِوَّ لِبْ  إطْ

، الباسِ قوي  يامين 

اعيوين تْهمُ  افَ شَ ان  اعيوينلو  تْهمُ  افَ شَ ان  وينلو 
(٦٠) ثاين.  طرحْ  مْ مِن  وين  ثاين. لِقَ طرحْ  مْ مِن  وين  ثاين. لِقَ طرحْ  ْ

نبيل)، (عيسى  إوْ  فْ  شِ أَلكَ
(٦١) مانِ  الزّ كامَ  حِ اذبح  وَ

، اعهْ االِبضَ طَ  فْ صَ م  هَ فِطْ صْ الَ
(٦٢) يَدناين!  اليلَّ  فيهم  ما 

، خالصِ تنذبحوا  قبل 
(٦٣) ايداين  ما  مْ  شِ اخلَ كَ  رْ فَ

* * *

* * *

* * *

* * *
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.( يْزْ زَ • الشاعر األردين الشعبي املرحوم سالمة (الغيشان) امللقب بـ (اعْ
شعبياً  شاعراً  وكان  (مادبا)  يف  العزيزات  عشرية  وجهاء  من  الغيشان)  (سالمة  املرحوم  وكان  من  الغيشان)  (سالمة  املرحوم  وكان  من  الغيشان)  (سالمة  املرحوم  ان 
يشعر  وكان  ذكوراً،  ذكوراً، ً  وراً، ً  أبناء ذكرزق  أبناءً  ذكرزق   ً ي مل  البلدي.  (مادبا)  ملجلس  ورئيساً  للعشرية  خمتاراً  وكان  أبناءجميداً،  يرزق  مل  البلدي.  (مادبا)  ملجلس  ورئيساً  للعشرية  خمتاراً  وكان  أبناءجميداً،  رزق 
يل ما قرأت اقه ما ال ينطق، ومن مجيل ما قرأت اقه ما ال ينطق، ومن مجيل ما قرأت  اقه ما ال ينطق، ومن مجديد وابتكار، ومن ذلك انطاقه ما ال ينطق، ومن مجديد وابتكار، ومن ذلك انط ديد وابتكار، ومن ذلك انطة من هذه الناحية. يف شعره جتديد وابتكار، ومن ذلك انطة من هذه الناحية. يف شعره جت بمرار

٦٤. اللهم أشكو إليك من هذه املعركة املخيفة، أطلب عفوك يا لطيف التدبري، لقد أوصلوا احلقيقة إىل سمو األمري (عبد 
اهللا) بالتلفون لعامن.

مون ال أقام اهللا منهم أحداً، ألهنم يظلمون البدو. تلوا ظالَّ ٦٥. فأجاهبم سمو األمري هؤالء الذين قُ
قيمة هذه  تعاىل.  الباري  عند  فينا  يشفع  نبينا،  األمري ونصيل عىل  لوالينا سمو  الطيب  بالذكر  القصيدة  أختم هذه   .٦٦

القصيدة من كوهنا:
ر. ـ  من الشعر األردين املتطوّ

ـ  تسجل حادثة تارخيية.
ـ والشعب استقبلها، وجعلها مما ينشد يف السامر.

ـ  ملحمة.

ختيفِ وقعــــتة  مــــــن  اهللا 

الرشيف، وصــــــــل  العلم 

، الكـــالمِ يـــــرَ  االمِ ردَّ 

، قامِ ال  منهــــــم  الواقع 

والينــــــا، ـــــرْ  كِ بالذَ نِختم 

علينــــا، يرضــــتى  واملوىل 

لطيف، يــــــا  ال  العفو  
(٦٤) العامنِ  العامنِ بالتلفـــــون  العامنِ بالتلفـــــون  تلفـــــون 

، مِ الَّ ظِ ارجـــــــاالً  هذول 
(٦٥) العربان  يِلمـــــون  إل 

نبينــــــا، علـــى  وانصيلِّ 
(٦٦)  .. الفوقانـــــي!  للرب  يِشفع 

* * *

* * *

* * *
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له حواره مع شهر شباط، ملناسبة القحط الذي أصاب (األردن) عامة و (مادبا) خاصة سنة ١٩٤٧ 
ا.اً، ملدينة مادبا.اً، ملدينة مادبا. اً، ملدينة مادبارخياً موجزاً، ملدينة مادبارخياً موجز ارخياً موجزوهي قصيدة نفيسة، وتكاد تكون تارخياً موجزوهي قصيدة نفيسة، وتكاد تكون ت

• عتاب لشهر شباط

يق، الرِّ نِشافَ  من   ( انْ غبشَ (ابِنْ  يِشتكي 
(٦٧)  ، رْ دِ يِنْحَ دمعي  إوْ  االِقوافْ  أَرتِّبَ 

، يكْ رشِ ه  ريُ غَ ا  مَ  ( باطْ (اشِ ىلَ  عَ تَبْ  ْ، يكْ رشِ ه  ريُ غَ ا  مَ  ( باطْ (اشِ ىلَ  عَ تَبْ  ْ، يكْ رشِ ه  ريُ غَ ا  مَ  ( باطْ (اشِ  َ اع ىلوَ عَ تَبْ  اعْ ىلوَ عَ تَبْ  ْ
(٦٨)  ، هرْ الشَّ تايل  مِنْ  يوم  آخرْ  نِدْ  ، عِ هرْ الشَّ تايل  مِنْ  يوم  آخرْ  نِدْ  ، عِ هرْ الشَّ تايل  مِنْ  يوم   ْ

، عليكْ يفي  حَ يا   ( (اشباطْ يا  ح  وْ رُ
(٦٩)، مِطرْ ركْ  هَ شَ من  شني  يا  فنا  شِ رما  هَ شَ من  شني  يا  فنا  شِ رما  هَ شَ من  شني  يا  فنا 

، يكْ لَ عَ ينَهْ  عَ ها  لّّ كِ ،واخلاليقْ  يكْ لَ عَ ينَهْ  عَ ها  لّّ كِ ،واخلاليقْ  يكْ لَ عَ ينَهْ  عَ ها  ّ
(٧٠) تِظرْ  نِنْ الكْ  وِ وانني،  كِ ن  رَّ مَ

عليك، راحت  ها  لَّ كِ يحْ  عليك،فالَ راحت  ها  لَّ كِ يحْ  عليك،فالَ راحت  ها  لَّ كِ يحْ  الَ فأَلفأَل
(٧١) رْ  بِذَ بٍ  حَ مِنْ  حْ  الفالّ سبَ  كْ ما 

غاشيك، هْ  ونُ عَ بِلْ ومْ  واللَّ تَبْ  أَلعَ
(٧٢)  ، ْ البِرشَ بّ  رَ مِن  الغيث  طلبت  ا  مَ

٦٧. يشكو الشاعر من جفاف ريقه لقلة املاء، ويرتب القوايف ودموعه تنسكب.
٦٨. يوجه عتابه لشهر شباط وال رشيك له، فقد انتهى الشهر ومل يرَ الناس فيه غيثاً.

٦٩. اذهب يا شباط غري مأسوف عليك فلم نرَ من شهرك غيثاً يا يسء السرية.
٧٠.الناس كلهم يراقبونك مؤملني منك اخلري، مىض كانون األول وكانون الثاين من غري غيث ونحن ننتظرك .

٧١. املزروعات كلها هلكت النحباس الغيث، والزرع مل يكشف شيئاً من احلبوب التي بذرها.
ح يستعمل للتوكيد بد بلعونةـ  أصلها بعون اهللا، وهو اصطالح يستعمل للتوكيد بد بلعونةـ  أصلها بعون اهللا، وهو اصطالح يستعمل للتوكيد بدالً من قولنا ألنك واملعنى :ـ  كل العتب واللوم منصب  .٧٢

عليك، ألنك مل تطلب لنا الغيث من اهللا.
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ـ غاطيكْ  الز�علْ  وِ ْرورْ  ممَ كْ  خابِرَ
(٧٣)  ، لَزأرْ غابَةَ  طْ  سِ ابوْ لَيث  بِهْ  ، شِ لَزأرْ غابَةَ  طْ  سِ ابوْ لَيث  بِهْ  ، شِ لَزأرْ غابَةَ  طْ  سِ ابوْ ث 

، بيكْ اليومْ  فِتَانا  يا  ني  ظِ فِتَانا خاب  يا  ني  ظِ انا خاب 
(٧٤)  ، ثْرْ انْدِ ظَّ  احلَ وَ مْ  الَ االحْ تَ  اعَ وَضَ مْ  الَ االحْ تَ  اعَ وَضَ مْ  الَ االحْ تَ  اعَ َ

، يلْ حِ بَالرِّ ت  َّ مهَ ربانْ  العِ ،وفَ  يلْ حِ بَالرِّ ت  َّ مهَ ربانْ  العِ ،وفَ  يلْ حِ بَالرِّ ت  َّ اتْش مهَا  ربانْ  العِ اتْشوفَ  مهَا  ربانْ  العِ وفَ  اتْشمَ ا  اتْشمَ ا 
(٧٥) رْ  انفطَ قلبي  يان  جْ رْ عِ انفطَ قلبي  يان  جْ رْ عِ انفطَ ي  ال وفَ  شَ قلبمِنْ  يان  جْ العِ وفَ  شَ قلبمِنْ  يان  جْ عِ

جيج، هَ وا  لِفَ  ( (الكركْ ـِ  ل ه)  فيِلَ (الطّ نَ  إمْ
(٧٦)  ، رْ جَ الشِّ فِيها  فاً  ناشْ دٍ  ابالَ مِن 

، بالطريقْ اقعْ  وَ ذاك  اوْ  يش  يمْ اكْ  ذَ
(٧٧) رْ  هَ الظَّ اتَ  مَ نا،  لَ يْ وَ خ،  َ يرصْ ذاك  إوْ 

خيلْ الدِّ زَّ  عِ مْ  هُ ياج  السِّ تَ  ضايِقَ
(٧٨)  ْ رصِ اوعَ بحُ  صِ ة،  الفاحتِ باعْ  الرْ يلَ  هَ

، لْ باملَحَ ه  ثلَ مِ نني  اسْ شافون  ما 
(٧٩) رْ  هَ الدَّ شحَّ  ولَوْ  يب  الطّ ونَ  ايدرشّ ا  يبمَ الطّ ونَ  ايدرشّ ا  بمَ

م ـ كأنك أسد يزأر يف غابة.. أنا أعرفك ـ من قديم ـ كأنك أسد يزأر يف غابة.. أنا أعرفك ـ من قديم ـ كأنك أسد يزأر يف غابة. ٧٣
ي بك أهيا الفتى الذي عليه اعتمدنا. ضاعت آمالنا وحظنا اند٧٤. خاب ظني بك أهيا الفتى الذي عليه اعتمدنا. ضاعت آمالنا وحظنا اند٧٤. خاب ظني بك أهيا الفتى الذي عليه اعتمدنا. ضاعت آمالنا وحظنا اندثر.

اً عىل أطفاهلم اجلائعني!، قلبي متزق حزناً عىل أطفاهلم اجلائعني!، قلبي متزق حزناً عىل أطفاهلم اجلائعني! ٧٥. أما تالحظ العربان صممت عىل اهلجرة
ل الشجر حطباً  ٧٦. ارحتلوا من (الطفيلة)، إىل (الكرك)، بعد أن هدموا مضارهبم هاربني من املحل، واجلفاف الذي حوَّ

جافاً.
قط مغمىً عليه يف الدرب، وهناك من يرصخ : «يا ويلنا، ماتت ركابنا خر سقط مغمىً عليه يف الدرب، وهناك من يرصخ : «يا ويلنا، ماتت ركابنا خر سقط مغمىً عليه يف الدرب، وهناك من يرصخ : «يا ويلنا، ماتت ركابنا  خر س٧٧. بعضهم ما زال يستطيع أن يميش، وآخر س٧٧. بعضهم ما زال يستطيع أن يميش، وآ

ودوابنا!».
ي محيدة) الذين كنى عنهم بـ (السياح) الذين ينارصون من يستجري هبم، وبيوهتم مفتوحة للضيوف . جعلت حياة (بني محيدة) الذين كنى عنهم بـ (السياح) الذين ينارصون من يستجري هبم، وبيوهتم مفتوحة للضيوف . جعلت حياة (بني محيدة) الذين كنى عنهم بـ (السياح) الذين ينارصون من يستجري هبم، وبيوهتم مفتوحة للضيوف  ٧٨

يقة.صباحاً ومساء جعلت حياهتم ضيقة.صباحاً ومساء جعلت حياهتم ضيقة.
ون عن الكرم.ني جفاف مثل هذه السنة، مع هذا فهم ال يتخلون عن الكرم.ني جفاف مثل هذه السنة، مع هذا فهم ال يتخلون عن الكرم. ني جفاف مثل هذه السنة، مع هذا فهم ال يتخل. مل يروا سني جفاف مثل هذه السنة، مع هذا فهم ال يتخل. مل يروا س ٧٩
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الدار خوفاً من  أفعايل يوم كنت تضطر الحتباس نفسك يف  يا (عزيز) أستحلفك بحيايت ، هل نسيت  أفعايل يوم كنت تضطر تبني  يا (عزيز) أستحلفك بحيايت ، هل نسيت  أفعايل يوم كنت تضطر تبني  لفك بحيايت ، هل نسيت  يا (عزيز) أستح٨٠. ال تغ تغتبني  يا (عزيز) أستح٨٠. ال  تبني 
األمطار الشديدة التي  كانت هتطل يف أيامي.

يض أسبوعني، واألبواب مغلقة عليك اتقاءً للربد، وفوق هذا كنت تغلق النوافذ . كنت تقيض أسبوعني، واألبواب مغلقة عليك اتقاءً للربد، وفوق هذا كنت تغلق النوافذ . كنت تقيض أسبوعني، واألبواب مغلقة عليك اتقاءً للربد، وفوق هذا كنت تغلق النوافذ بالطني واحلدارة، إغالقاً  ٨١
كامً.حمكامً.حمكامً.

٨٢. لكثرة الرعود، يوم هتدر، وختيفك، ولشدة اهلواء تسمع له زجمرة.
ر منها املياه مثل النهر. ٨٣. الثلوج، مرتاكم بعضها فوق بعض، عىل جبالك والسهول تتفجّ

ضاً يف املنحدرات، مذ«بيّض اهللا وجه الغور الذي حيميك من الربد الشديد، يوم ترسع راكضاً يف املنحدرات، مذ«بيّض اهللا وجه الغور الذي حيميك من الربد الشديد، يوم ترسع راكضاً يف املنحدرات، مذعوراً من   : ٨٤. اهتف قائالً
اميل.أعاميل.أعاميل.

دل يدل يدل عىل فقدان الصواب لشدة الذعر عىل مواشيك كلها،حتى األبقار ٨٥. ليس لك حيلة، سوء الرصاخ املحموم الذي 
أنت شديد اخلوف عليها.

• شباط يرد عىل الشاعر:

عليك، ابحيايت   ( يَزْ زْ (اعْ يا   ( (تلغَ تِلْغى  ال 
؟(٨٠) ْ رشِ تنحِ نّي  مِ يوم  يل  فِعْ نِسيتْ 

، عليكْ ق  وامغلَّ اسبوعني  دِ  عِ تِقْ
(٨١) حجر،  اوْ  ابْطنيِ   ، رهْ كّ اتْسَ والنِّوافِذْ 

، جتِيكْ انَّهْ  يومِ   ، عودْ الرِّ ثرَ  كِ مِنْ 
(٨٢)  ! رْ مِ زَ لَه  عْ  تِسمَ شديد،  واهلوا 

، لَكْ اقالَ عىل  ه  سِ امطعِّ الثلوجِ  وَ
(٨٣) ر  َ هنَ تِقِلْ  ة  رِ تفجّ مِ هولْ  السِّ وَ

، ميكْ َ ٍ احيْ انه  يَوم  ورْ  الغُ عىل  بيِّض 
(٨٤) رْ  نْحدِ مِ خايفْ  العرقوبْ  عَ  مَ رْ  وطِ إتقْ

، عيكْ والصِّ كْ  اصياحَ غري  يلهْ  حِ الَك  مَ
(٨٥) رْ  البِقَ حتى  ها  لَّ كِ املِوايش  عَ 
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٨٦. أنا ال أندم فترصفايت كلها، بأمر إهلي، فأنا حتت األمر وال أستطيع نفعاً، وال رضاً لك أو لغريك، ألن هذا هو حكم 
اهللا ويلّ األقدار!

٨٧. نحن نذكر أفعالك،  فليس فيك إال الربد الشديد.
هدداً باالنتحار. ٨٨. أذكرك ببكائك وأنت تطلب مساعدة آذار مُ

نا يف ذيله مية خمباط»ط، أو حطينا يف ذيله مية خمباط»ط، أو حطينا يف ذيله مية خمباط». ٨٩. ملا قالت العجائز: «راح أشبا
٩٠. واحلقيقة أن آذار هو الذي نجاك من العار ففضله عليك ال يُنسى!».

٩١. آذار املكنى بأبو الدود ال نعتمد عليه فأخشى أن يكون عاثراً مثيل.

، ليكْ عَ بايدي  شْ  وِ  ، مرِ االَ ْتَ  حتِ انا  وَ
(٨٦) رْ  القِدَ يلَّ  وِ اهللا،  كمَ  حِ ذا  هَ

• إعزيز: ـ
، يكْ نَعِ ا  نّ حِ اوْ  يِه،  ماضْ الَكْ  عَ افْ صحيح 

(٨٧)  ، رْ كِ ذِ ليكو  ما   ، دِ ْ الربَ ثرَ  كِ غري 

، نَخيتْ انك  يوم   ،  ( (اشباطْ يا  ك  رَ كْ أَذِ
(٨٨)  ، رْ تِنتحِ حتَّى   ( (اذارْ ندَ  عِ تِبكي 

، عليكْ نْ  قامَ هنْ  لَّ كِ العجايز  يومَ 
(٨٩)  ، ْ رشَ وانْحَ ابذيلكْ  ابِ  املِشعَ نّ  دسَ إو 

عليك، ه  لُ فَضْ وْ  هُ (اذار)  انَّ  وِ بِلْعون 
(٩٠)  ، ْ رضِ تِنْغَ انِتهْ  وِ آلذارْ  ه  دِّ الرَّ وِ

• شباط : ـ

فيكْ يَلْ قِريباً  آذارْ  يَّ  هَ وي  اخُ يا 
(٩١)  ، ْ اخلِريَ تِشوفَ  بِاذارْ  انّك  عسى 



١٢٤

٩٢. وجميئه قريب عساك تشاهد فيه اخلريات.
ون: «شتوة نيسان ه، والزراع يقولون: «شتوة نيسان ه، والزراع يقولون: «شتوة نيسان  ه، والزراع يقول٩٣. فلو محدت نيسان ، لكان مدحك صحيحاً، ألنه هو زعيمنا، ونحن نفتخر بكرمه، والزراع يقول٩٣. فلو محدت نيسان ، لكان مدحك صحيحاً، ألنه هو زعيمنا، ونحن نفتخر بكرم

يال سال»سيال سال»سيال سال». ومنهم من يقول: «شتوة نيسان حتيي اإلنسان». دان أو تسوي كل ة والفدان أو تسوي كل ة والفدان أو تسوي كل  ة والفتسوي السكة والفتسوي السك
البحور.  الطعام من وراء  لنا  املليك، ألنه هو الذي حيرض  البحور. ، وإىل جاللة  الطعام من وراء  لنا  املليك، ألنه هو الذي حيرض  البحور. ، وإىل جاللة  الطعام من وراء  لنا  املليك، ألنه هو الذي حيرض  ة  باللجوء إىل اهللا الشاعر رائعته هذه،  ٩٤. خيتم 

وكلمة املري بمعنى الطعام صحيحة فصيحة، فقال «مار عياله، أطعمهم، واملرية الطعام واجلمع مري!».
م اهللا صاحب التاج، وهو يقصد بذلك جاللة امللك النزيه يف أحكامه، أطلب من اهللا أن ينرش ملكه. ٩٥. سلّ

، يَشفيِكْ نّي  ظَ ما   ( (اعزيزْ يا  حتتزم  ال  ريْ  مَ
(٩٢)  ، ثِرْ  يِنْعَ مثيل  ودْ  الدُّ ابو  خايف 

صحيح، كْ  هبرجَ نيسان  حتمد  لو 
(٩٣) رْ  تخِ تِفْ ه  ابْطيبُ الشيخ  هوه  هذا 

انتهائه، خاطبت جاراهتا  وقبل  برد (شباط)  آذاها  أن عجوزاً  وأوابدهم،  اع،  الزرّ أساطري  يف 
ـ  مية خمباط»  ذيله  إو حطينا يف  امللعون  اشباط  قائلة: «راح   الشكو العجائز، مشاركاهتا يف  من 
واملخباط هو العصا الغليظة، فسمع (شباط) ذلك فذهب يبكي عند آذار قائالً : «آذار يا ابن عمي 
ساعدين، فقد بقي مني أربعة أيام، أقرضني منك ثالثة أيام مع أربع ليالٍ مني، نواصل فيها املطر، 
عريشة  انخيلِّ  حتى  أربعي  مع  ثالثتك  عمي،  ابن  يا  «آذار   : العجوز»  هذه  عريشة  نقتلع  أن  إىل 
املاطرة،  أيامه  أعنف  من  أيام  ثالثة  وأقرضه  (آذار)  له  فرقَّ  تقرع».  الوادي  يف  وعمدها  العجوز 
وضمها إىل ما بقيَ من شباط، فهطلت األمطار بغزارة كام يقولون، واقتلعت عريشة العجوز التي 
آذار  األول من  األيام  األيام األخرية من شباط وثالثة  يقولون ألربعة  األرادنة  زال  شتمته، وما 

املستقرضات.

• إعزيز: ـ
(٩٤) ، رْ  البَحَ نلتجي باهللا، او سيدنا املَلِـــــــك،        جيلب لنا املَريْ من جوَّ
هِ يِنترش! ..(٩٥) مُ كْ ه نِزيـــــه،        أطلبِ املعبودِ حِ مُ كْ يسلم راعي التاج بِحُ
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٩٦. البارحة أرقت عيني، فلم هتنأ بالنوم وال قبل جسمي غطاء.
٩٧. فقط كنت أتقلّب غري مستقر، مرة أتقلب عىل ظهري ومرة عىل جنبي من حر نار مشعلة بقلبي.

٩٨. بعد هذا قربت ذلوالً سميناً من نسل (رشهات) كفله مرتفع.
٩٩. امليارك ـ مفردها مريكة ـ وهي يف اللغة املوركة، قطعة مزخرفة من اجللد يضعها راكب الذلول حتت وركه، ومن هنا 
أخذت اسمها وصفها بأهنا مصنوعة من اجلوخ زخرفتها مذهلة وعىل شداد الذلول خرج من صنع العقيالت، له 

، عىل نقيض ما يف اللغة. ًأهداب زاهية اللون، ويسمون هذه الزينة غو
١٠٠. إذا انطلق الذلول مرسعاً وابتعد يشبه صقراً استدام يف السامء

وهذه قصيدة ثانية من شعر (سالمة الغيشان)، وهي تكاد تكون موجزاً لتاريخ (مادبا) اجلديدة، 
ون هبا عمون هبا عمون هبا والبساطة املحببة إىل النفس، فقصيدته هذه  عمووصفاً حلياة الرخاء التي كان أهل (مادبا) ينعمووصفاً حلياة الرخاء التي كان أهل (مادبا) ين
الفطرة اجلاهليني، فليس غريباً أن تستأثر باهتاممنا، ملا  الفطرة اجلاهليني، فليس غريباً أن تستأثر باهتاممنافيها انطالق عىل السجية، يذكرنا بشعراء  الفطرة اجلاهليني، فليس غريباً أن تستأثر باهتاممنافيها انطالق عىل السجية، يذكرنا بشعراء  جية، يذكرنا بشعراء 
فيها من وصف لطفولة املجتمع الذي يلتف حول زعيم، ير فيه عنارص الرجولة، املطلوبة يف 

ذلك الزمان!

، رْ هَ سَ بَّه،  طَ نْ  كِ ني  أَلعَ ة’،  حَ أَلبَارِ
(٩٦) اغطاه،  بِلت  قَ ال  إوْ  بالنوم،  تَنَتْ  اهْ ما 

، هرْ والظَّ نبي  جَ عىل  اتٍْقلَّب  بس 
(٩٧) لِظاه  إهلا  باحلشا  نارٍ  رّ  حَ مِنْ 

، الظهرْ وج  مُ دْ مَ نيت  دَ ذا  لْفِ  خَ بَسّ 
(٩٨) قِفاه  زبُورٍ  مَ  ( اتِ هَ (رشْ نَا  ضَ من 

، النِظرْ شنَ  هِ يدْ جوخْ  واملِياركْ 
(٩٩) اغواه  زاهي  امرششباً  اعقييل  رِج  خِ إوْ 

ر، فَ بالسِّ دَ  ابْعَ وِ ودِ  القِعُ عَ  وَّ لَزَ
(١٠٠) اخطاه  هِ  عِ ِ ابرسْ ولْبٍ  مَ باشق  تِقِلْ 
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١٠١. أو يشبه برقاً ملع واملطر هيطل، أو سفناً تسري عىل املياه ال هتتدي لشدة األنواء.
. ١٠٢. الذي يمتطي الذلول فتى ال خياف من قطع املفازات العتياده السفر ليالً

١٠٣. يا مرسايل، امحل يل رسالة فاخرة، محاك اهللا من املخاطر.
لتُسكب،  أعدت  قد  القهوة  أباريق  عنده  وستجد  وتاجر،  حمرتم  شاعر  وهو  السعيفان)  (سلامن  عىل  ضيفاً  حتل   .١٠٤

بات ـ أي القهوة يف هذه األباريق قد أعدت إعداداً كامالً لتقدم للضيوف. صهَّ به، واجلمع إمْ صهَّ الواحدة أمْ
* (سليامن السعيفان) شاعر شعبي جميد من (الفحيص) أقام يف (مادبا) وكنا نود لو حصلنا عىل يشء من شعره إلثباته 

يف هذه املعلمة. 
١٠٥. خياطب سلامن قائالً تسأل (أبو أنطون) (سامل القنصل ) الشاعر املعروف  عن زمن مىض ليعلمك عن أسلوب 

ر تلك السنني التي مضت.احلياة التي كان حيياها أهل (مادبا) وسامل يتذكر تلك السنني التي مضت.احلياة التي كان حيياها أهل (مادبا) وسامل يتذكر تلك السنني التي مضت.
١٠٦. أنا أدركت زماهنم، ووعيت كل ما جر يوم كانت (مادبا) يف هناءة.

، رْ املِطَ ْتَ  حتِ َع  ملِ برقٍ  بِهْ  شِ َعْأَوْ  ملِ برقٍ  بِهْ  شِ ْأَوْ 
(١٠١) االمياه،  عَ  عاسفاتٍ  يفنيٍ  سِ أوْ 

، فرْ السِّ الكثرَ  اريَ  ضَ اغالماً  ليه  عَ
(١٠٢)  ، اهْ ارسَ ثرةِ  كِ عَ  الليل  ابَ  هيَ ما 

ر، فتَخَ مِ واباً  جِ يل  ذْ  خِ ارِيش  طَ يا 
(١٠٣) طراه،  َ خمِ امورٍ  مِنْ  كْ  اجيريَ أَهللا 

، ْ تِربَ عْ مِ ر  تاجِ (سليامن)*  عىل  تِلفي 
(١٠٤) امصهياه،  نْده  عِ الكيف  ادالل  تِلقى 

، ْ ربَ عَ دهرٍ  عن  انطون)  (أبو  دْ  يِنْشِ
(١٠٥)  ، يعاهْ هوه  فايته،  اسننيٍ  مِنِ 

، رْ هَ الدَّ اكَ  هَ م  تَهَ قْ وَ اعي  وَ أنا 
(١٠٦) غناه،  او ابعز  (مادبا)  كانت  يوم 
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والصيت  ـ  (محاه)  و  (محص)  و  (أنقرة)،  إىل  وصل  صيته  كالقمر  منرياً  كان  شوحية)،  (بأبو  (محاقب  و  (محص)  و  (أنقرة)،  إىل  وصل  صيته  كالقمر  منرياً  كان  شوحية)،  (بأبو  (محاقب  و  (محص)  و  (أنقرة)،  إىل  وصل  صيته  كالقمر  نرياً  املل م  كان  شوحية)،  (بأبو  امللقب  م  كان  شوحية)،  (بأبو  قب  (يعقوب)  .١٠٧
ملة عند األرادنة بمعناها اللغوي.مستعملة عند األرادنة بمعناها اللغوي.مستعملة عند األرادنة بمعناها اللغوي.

١٠٨. وأبو شوحية هذا املكنى بأبو يوسف، يشبه األسد الغاضب، إذا زأر يرجتف ا حلكام خوفاً منه، وجباة الرضائب 
الذين كانوا ينكلون بالناس.

د سيفه دائامً فوق عباءته، شأن كبار الزعامء والفرسان. د سيفه دائامً فوق عباءته، شأن كبار الزعامء والفرسان.محر، وهو يتقلّ د سيفه دائامً فوق عباءته، شأن كبار الزعامء والفرسان.محر، وهو يتقلّ قلّ ١٠٩. إىل جنبه سيف، عالقته من احلرير األ
قوب) هذا وأعد هلم طعام العشاء تكريامً هلم.دار احلكومة فدعاهم (يعقوب) هذا وأعد هلم طعام العشاء تكريامً هلم.دار احلكومة فدعاهم (يعقوب) هذا وأعد هلم طعام العشاء تكريامً هلم. ١١٠. ما اكثر الوالة الذين حرضوا إىل 

ود مستعدون بأسلحتهم لكل طارئ، يشبهون اجلنود هنم جنود مستعدون بأسلحتهم لكل طارئ، يشبهون اجلنود هنم جنود مستعدون بأسلحتهم لكل طارئ، يشبهون اجلنود  يون يف (مادبا)١١١. املسيحيون يف (مادبا)١١١. املسيحيون يف (مادبا)، كانوا كلهم يشبهون الوزراء كأ
املشاة املدربني.

زلون يف مضارهبم رشقاً، ويرفعون تلك املضار١١٢. ينزلون يف مضارهبم رشقاً، ويرفعون تلك املضار١١٢. ينزلون يف مضارهبم رشقاً، ويرفعون تلك املضارب يف املرتفعات العالية لرياها الضيف.

، القِمرْ ثلَ  مِ اً  ضيَ وْ مَ اشوحية)  (أبو 

) اوْ (محاه) (١٠٧)، ْصُ ه) اوْ (محِ ه لَـ (انقرَ يتُ لْ صِ صِ ) اوْ (محاه) (١٠٧)وِ ْصُ ه) اوْ (محِ ه لَـ (انقرَ يتُ لْ صِ صِ (١٠٧)وِ

، لَزأرْ بْعِ  سَ بِه  شِ  ( فْ يُوسِ (أبو 
(١٠٨)  ، واالجباهْ نْه،   مِ ام  احلِكّ فَ  يِرجِ

، رْ َ محَ هْ  انُ قِطَ سيف  هْ  بُ نْ جَ عىل 
(١٠٩)  ! بَاهْ  العَ فوقِ  من  السيفِ  اطَّ  حِ م  وْ دَ

، ْ رضَ حَ كن  للرسايا  وايل  مْ  كَ
(١١٠)  ، اه  شَ عَ له  ا  يَّ هَ (يَعقوب)  مهُ  زَ عَ

، رْ الوزَ وفَ  حَ كلهم   النصار وَ
(١١١)  ، امشاهْ رٍ  كَ سْ عَ ندِ  جِ تِقِلْ 

، رْ عَ الشَّ ابيوتَ  يف  قِ  بالرشَّ يِنْزلوا 
(١١٢) باملِنتباه،  هم  ارباعُ عونِ  َّ يرشْ إوْ 



١٢٨

عام تقدم يف كل حني للضيوفـ  واملناسف مجع منسف وهو طبق طعام تقدم يف كل حني للضيوفـ  واملناسف مجع منسف وهو طبق طعام تقدم يف كل حني للضيوفـ  واملناسف مجع منسف وهو طبق  ط١١٣. أباريق القهوة مقدمة بيضاً وصفراً ، ومناسف الط١١٣. أباريق القهوة مقدمة بيضاً وصفراً ، ومناسف ال
من النحاس يمأل بالثريد، واألرز واللحم، ويدفق عليه السمن البلدي وذوب االقط ـ اجلميد ـ بغزارة.

. .١١٤. اخليول مربوطة عىل استعدا للنجدة واحلرب، وإذا امتطوا خيوهلم كانوا كالسيوف مضاءً .١١٤. اخليول مربوطة عىل استعدا للنجدة واحلرب، وإذا امتطوا خيوهلم كانوا كالسيوف مضاءً طوا خيوهلم كانوا كالسيوف مضاءً
.وما هم بسكار ١١٥. فإذا ركبوا انتشوا كأهنم سكار.وما هم بسكار ١١٥. فإذا ركبوا انتشوا كأهنم سكار.وما هم بسكار وا كأهنم سكار

ه مدحوراً مكسوراً!.يان حلّس ـ إهنم يردونه مدحوراً مكسوراً!.يان حلّس ـ إهنم يردونه مدحوراً مكسوراً!. يان حلّس ـ إهنم يردون١١٦.  أكثر اجلموع من الغزاة التي دحرها النصار ـ صبيان حلّس ـ إهنم يردون١١٦.  أكثر اجلموع من الغزاة التي دحرها النصار ـ صب
ة نثروا عظامها، فأخذت تقفز عىل ثالث قوائم ، ألن إصابتها كانت حمققة!.  من فرس مشهورة بالعدو ومسامَّ

١١٦.  أكثر اجلموع من الغزاة التي دحرها النصار ـ صب
 من فرس مشهورة بالعدو ومسامَّ

١١٦.  أكثر اجلموع من الغزاة التي دحرها النصار ـ صب
١١٧. كم

١١٨. أين الزمان املايض من الزمن الذي مر بنا، بعد ا ألرض عن السامء.
ل فرسه كديشة قلدها حواة للحراثة. ل ذين يعرفون للخيل قيمة حوّ ل ذين يعرفون للخيل قيمة حوّ رفون للخيل قيمة حوّ ذين يعبح الذين يعبح ال بح ال١١٩. مل يبق للخيل قيمة، أصبح ال١١٩. مل يبق للخيل قيمة، أص

فِر، صَ اوْ  بيضُ   ، طهَ امقلَّ الل  الدَّ وَ
(١١٣)  ، قالطاهْ حنيٍ  لّ  كِ ف  واملناسِ

ر، احلذَ تَ  حتِ ه  بِطَ رَ امْ لِ  يوُ أَالخْ
(١١٤) البناه،  ابراسَ  يِعتيل  يَاحٍ  اصْ نْدَ  عِ

رْ كَ السِّ حلّ  نْ  كِ اخليلِ  نَ  عْ فِزِ لَنْ 
(١١٥) اه،  ضَ امْ ملاً  زِ رِهن  هوُ باظْ تَلوا  عْ الَ

، إنكرسْ االِمالقى  نَ  امْ عاً  ْ مجَ كمّ 
(١١٦)  ، اهْ قِفَ عَ  يرجعونَه  لَّس)  حِ (صبيان 

نِثَر، غدا  مها  ظَ عَ سابقاً  مْ  كَ إوْ 
(١١٧) االهواه  ضمونَ  مَ  ، الثالثِ عَ  زْ  مِ تِقْ

، ْ ربَ عَ وقتٍ  مع   ، فاتْ قتٍ  وَ ين  وَ
(١١٨)  ، امهْ  سِ عايل  ن  عَ االرضِ  سطحَ  دْ  بعِ

، كرْ يِنْذِ اً  شيَّ للخيل  بقي  ا  مَ
(١١٩)  ، احواهْ دها  لَّ قَ ودْ  املاجُ حْ  أصلَ



١٢٩

قة أهيا الفهد ـ وهي كلمة تقال للتكريم عند األرادنة، ١٢٠. األتومبيل يف أيامنا مهيّأ للسفر، يصل إىل كل ديرة برسعة فائقة أهيا الفهد ـ وهي كلمة تقال للتكريم عند األرادنة، ١٢٠. األتومبيل يف أيامنا مهيّأ للسفر، يصل إىل كل ديرة برسعة فائقة أهيا الفهد ـ وهي كلمة تقال للتكريم عند األرادنة، 
فإذا أرادوا إطراء رجل قالوا : «نشمي فهد».

١٢١. شبابنا اليوم جزوا شعر رؤوسهم، بعد أن كانت اجلدائل من مفاخر الرجولة، وحلقوا شوارهبم وحلاهم، وألقوها 
ذرة.جاري القذرة.جاري القذرة. جاري القيف املجاري القيف امل

١٢٢. ال عمل هلم إال الذم والتحقري بعضهم لبعض يف األسواق.
األرض  ويف  التالع،  يف  ـ  اخلوازيق  يسميها  التي  األوتاد  ثبتت  األرض .  ويف  التالع،  يف  ـ  اخلوازيق  يسميها  التي  األوتاد  ثبتت  األرض .  ويف  التالع،  يف  ـ  اخلوازيق  سميها  البحر  شاطئ  إىل  األرض  حددت  احلكومة   .١٢٣

الصخرية.
ة، بة، بة، فسموها أحواضاً، ورتبوا عليها أمواالً جتبى . ١٢٤. حتى أشجار الغا

١٢٥. متهل سنني فرت أن كل اثنني اكتفيا بعباءة واحدة.
تيرسة.اهة، اكتفوا بالعيص ولعلها غري متيرسة.اهة، اكتفوا بالعيص ولعلها غري متيرسة. اهة، اكتفوا بالعيص ولعلها غري ممة الوجاهة، اكتفوا بالعيص ولعلها غري ممة الوج ١٢٦. الزعامء ختلوا عن الزعامة.  وبعد السيوف عال

، للسفرْ ـــــزْ  جاهِ اليـــــتوم  أوتومبيل 
(١٢٠) يِطاهْ  ـــــتهْ  عَ ابْرسِ دْ  هَ فَ يا  يره  دِ لِّ  كِ

، ـــــرتْ عَ الشَّ ـــــوقَ  لُ حمَ اليومِ  باب  والشِّ
(١٢١) نــــاه،  بالقَ ن  طوهِ قرِّ والشواربْ 

ر، قَ حَ او  مِّ  لَذَ وقِ  بَالسُّ ه  ِ مِتحرضِّ
(١٢٢) اخاه  عَ  دْ  تِشهَ  ٍ فهْ واقْ باملحاكمْ  إوْ 

ر،  البَحَ دَّ  حَ دتْ  دَّ حَ ة  ومَ أَالِحكُ
(١٢٣)  ، فاهْ اوصِ عِ  باتْالَ اخلازوقْ  قَّت  دَ

، رْ جَ الشِّ لِّ  كِ عَ  حيضان  ضتْ  وَّ حَ
(١٢٤)  ، طاهْ الوِ لّ  كِ عَ  اموالٍ  تِّبونِ  رَ

، ْ برشِ للَ رْ  وانظِ  ، عامنيْ لك   ْ ربِ إصْ
(١٢٥)  ، عباهْ عليهم  اثننيْ  لَّ  كِ ى  تَلقَ

، فرْ الطَ نِ  إمْ أوقفِتْ  املِشايخْ  وِ
(١٢٦)  ..  ! عصاهْ هْ  بايدَ ما  يفِ  السَّ لَ  نَقْ دْ  بَعِ



١٣٠

من  هارب  أنه  يعني  الوعر:  كانت  وبقوله  الرجال،  حثاالت  والواوي  وباحلصيني  الرجال  عظامء  بالتمر  أراد   .١٢٧
املسؤولية.

ذه كلها من اهللا رب العباد.١٢٨. يا صديقي كن مرتاح البال، وال تشغل أفكارك باألمطار والغيوث فهذه كلها من اهللا رب العباد.١٢٨. يا صديقي كن مرتاح البال، وال تشغل أفكارك باألمطار والغيوث فهذه كلها من اهللا رب العباد.
ام فمن هو الذي عاش يف هذه ذو القرنني)، حكم ما حكم. ثم طوته األيام فمن هو الذي عاش يف هذه ذو القرنني)، حكم ما حكم. ثم طوته األيام فمن هو الذي عاش يف هذه  ١٢٩. إن كل يشء إىل زوال، فهذا (اإلسكندر 

الدنيا وسلم من بالياها؟
١٣٠. كانت غزوات بني صخر عىل شطر الفرات، وكانوا يغنمون اإلبل.

لبون بعر اإلبل ليشرتوا بثمنه عشاءً هلم بعد أن كان بيع السمن واللبن عاراً عندهم!١٣١. بعض البدو اليوم جيلبون بعر اإلبل ليشرتوا بثمنه عشاءً هلم بعد أن كان بيع السمن واللبن عاراً عندهم!١٣١. بعض البدو اليوم جيلبون بعر اإلبل ليشرتوا بثمنه عشاءً هلم بعد أن كان بيع السمن واللبن عاراً عندهم!
ناه.ثم رزقه وأغناه.ثم رزقه وأغناه. ١٣٢ ـ ١٣٣ . إقرأ قصة أيوب يف التوراة عندما ابتاله اهللا صرب سبع سنني 

، رْ عَ الوَ عَ  كاتِتْ   ، النّمرْ يِذكرون 
(١٢٧)  ، وراهْ واوي  ه،  دُ ارْ طَ أَالِحصيني 

ر، الفِكَ مِرتاح  يك  خلَّ احبي  صَ يا 
(١٢٨) االلهْ  بَ  الرّ امنَ  يثِ  والغَ رْ  أَملِطَ

، ْ رضَ انغَ وِ م  كَ حَ القِرنني) (إسكندر 
(١٢٩) ؟  بالهْ من  لِمْ  سَ أوْ  بالدنيا،  اشِ  عَ مِن 

ر)، خَ صَ (بني  من  زواتٍ  غَ الغزو،  مَ  وْ دَ
(١٣٠)  ! االفراهْ شطّ  من  الذودِ  بون  يكسِ

، البعرْ لِبَ  جيِ اليوم  البِداوي  بعض 
(١٣١)  ، عشاهْ له  يِرشي  بِلْ  الزِّ اثامنَ  مِنِ 

، ربْ اخلَ تِشوفَ  وراة  بالتُّ اقرا 
(١٣٢)  ، ابتالهْ  ه  انُّ يوم  (ايُّوب)  احوالَ  نِ  عَ

، ْ ربِ طِ مِصْ ه  وَّ هُ او  اسننيِ  بْعِ  سَ قِىض 
(١٣٣)  ، نَاهْ غَ ارزقه  وِ اهللا  عادَ  مَّ  ثُ مِنْ 



١٣١

ه، فهو الذي يسرتنا ،  نطلب إىل اهللا أن جيعله راضياً عنا. ١٣٤. ملكنا املحبوب نفيء إىل ظلّ
١٣٥. نطلب من الرب املعبود، أن ينرص أحكام مليكنا ونحن ندعو له باخلري، يف صلواتنا.

١٣٦. نلجأ إىل اهللا الذي هو وحده الذي يرصف األمور ويقدر أن هيب لنا ما نطلب وليس لنا سو إله العرش من 
نصري!.

، ْ نِستِرتْ ه  لُّ ابظِ املحبوب  ملكنا 
(١٣٤)  ! رضاهْ  يِعطينا  اهللا  امنَ  نِطلب 

ْ يَنتِرصِ هْ  مُ كْ حِ املعبودِ  بَ  لُ نِطْ
(١٣٥)  ، بالصالهْ له  عي  نٍِدِّ حنيِ  لَّ  كِ

ر، القدَ يلّ  وِ باهللا  نِلتجي 
(١٣٦) سواه!  لِنا  ما  العرشِ  ربِّ   و سِ

• من شعر الغزل:
أحب شاب بدوي اسمه (نارص) فتاة تدعى (عيشة) فحاول أن خيطبها، فأبى والدها كل اإلباء، 
اهلا  وبَة مَ صُ غَ اهلا ـ عىل غري عادة البدو األصالء ـ ألن البدو األصالء، ال يرغمون الفتاة لقوهلم:«أالِمْ وبَة مَ صُ غَ اهلا ـ عىل غري عادة البدو األصالء ـ ألن البدو األصالء، ال يرغمون الفتاة لقوهلم:«أالِمْ َة مَ

رِض!». عَ

فكل ما يستطيع والد الفتاة أن يفعل، هو أن يشتطَّ يف طلب املهر ممن هو ليس ابن عم، ألن املهر 
يف العشرية متعارف عليه، فإذا كان اخلاطب من غري العشرية ـ أجنبي ـ فلوالد الفتاة أن يطلب من 

املهر املقدار الذي يريده، إذا أراد أن حيول دون زواج ابنته ممن حيبها. ويف أقواهلم املأثورة:

ياق!». دْ نسيبَك، كثّر عليه السِّ رِ دِتْ تْطِ « إنْ رِ

حاول الشاب إغراء والد الفتاة بكل الوسائل، فلم يفلح، فلامَّ رأ أن والد حبيبته ال يتحول 

عن رأيه، صمم (نارص) و (عيشة) أن يتزوجا خطفاً ، خالفاً للعادة اجلارية يف غشريته، وعشرية 

بـ (مصدار  املعروف يف عامن  املكان  ـ يف  ادات  الورَّ مع  ـ  فالتقاها  بـ (مصد،  املعروف يف عامن  املكان  ـ يف  ادات  الورَّ مع  ـ  فالتقاها  بـ (مصد،  عروف يف عامن  معاً اهلرب  فاتفقا عىل  الفتاة. 



١٣٢

يع أن أنام لو نام الناس كلهم.ليل ال أستطيع أن أنام لو نام الناس كلهم.ليل ال أستطيع أن أنام لو نام الناس كلهم. ليل ال أستط١٣٧. يا عيشه قلبي تنبه يف أخريات الليل ال أستط١٣٧. يا عيشه قلبي تنبه يف أخريات ال
اهات التي قصدته خلطبتك.ى أن يتشبه بالبدو ورفض كل اجلاهات التي قصدته خلطبتك.ى أن يتشبه بالبدو ورفض كل اجلاهات التي قصدته خلطبتك. ى أن يتشبه بالبدو ورفض كل اجل١٣٨. أبوك أبى أن يتشبه بالبدو ورفض كل اجل١٣٨. أبوك أب

١٣٩. عداً تسريين معي فليس يف األمر عار، فنحن أحباء مل نتخل عن الرشف وخوف اهللا.
١٤٠. سأبذل كل ما أملك يف سبيل من أحب وال أبايل بسيوف أقاربك الذين حيومون حويل.

مور املفرتسة يف جتمعهم. نمور املفرتسة يف جتمعهم. نمور املفرتسة يف جتمعهم.  ن١٤١. إهنم غاضبون قد التثم كل منهم داللة عىل احلقد، وال أنا أحب أن أراهم إهنم يشبهون الن١٤١. إهنم غاضبون قد التثم كل منهم داللة عىل احلقد، وال أنا أحب أن أراهم إهنم يشبهون ال
م يقلبون التاء يف التثم (صاداً) إلتصم.م: التجمع من كل يشء، وهم يقلبون التاء يف التثم (صاداً) إلتصم.م: التجمع من كل يشء، وهم يقلبون التاء يف التثم (صاداً) إلتصم. م: التجمع من كل يشء، وهويف اللغة الزويم: التجمع من كل يشء، وهويف اللغة الزوي

ن، أردفها وراءه عىل  نام  كانت صادرة هي ورفيقتاها بعد أن مألعيشة). وبينام  كانت صادرة هي ورفيقتاها بعد أن مألعيشة). وبينام  كانت صادرة هي ورفيقتاها بعد أن مألن قرهبن من سيل عامّ

بحسب العادات والتقاليد املتبعة، وهي  فرسه وهرب هبا ، واستجار بزعيم تبنَّى قضيتهام وزوجهام 

أن تؤلف جاهة ـ مجهور من الوجهاء ـ ختطب الفتاة ممن استجار احلبيبان به فيفرض مهرها ؛ كمهر 

ة للرشف العام!نة للرشف العام!نة للرشف العام! بنات الزعامء يسمح هلا وخلاطفها بالزواج، صيا

الً بعيشة: الً بعيشة:(نارص) تغزّ الً بعيشة:(نارص) تغزّ غزّ ومن أقوال 

نبَّه، تَ قلبي  الليلْ  تِوايل   ،( هْ يشِ (عَ
(١٣٧) ناموا  املخاليــــج   كل  لو  انامْ  ناموا ما  املخاليــــج   كل  لو  انامْ  ناموا ما  املخاليــــج   ل 

ايتشبَّه، بَالِبداوي  يىَّ  عَ  ، ايتشبَّه،ابوك  بَالِبداوي  يىَّ  عَ  ، ايتشبَّه،ابوك  بَالِبداوي  ىَّ 
(١٣٨) اوقاموا،  ابآ  ضَ غَ نْده  عِ مِنْ  اتْ  اهَ اوقاموجَ ابآ  ضَ غَ نْده  عِ مِنْ  اتْ  اهَ اوقاموجَ ابآ  َ

بَّه، مِسَ مِنْ  ا  مَ إوْ  تِباريني،  رْ  بَاكِ
(١٣٩) اموا،  صَ اوْ  صلوا  اهللا  مَ  اموا، ِاسْ صَ اوْ  صلوا  اهللا  مَ  اموا، ِاسْ َ ب بابْ  صإحْ اوْ  صلوا  اهللا  مَ  بِاسْ بابْ  صإحْ اوْ  صلوا  اهللا  مَ  ِاسْ

هَ بَّ أَحِ بَاليلِّ  نياي  دِ انا  بيع  الَ
(١٤٠) قاما  يَومِ  م  اسيوفَ ابحالِ  أنا  ما  إو 

دالً من قاموا؛ أي حاموا حويل، يريديروي حاموا بدالً من قاموا؛ أي حاموا حويل، يريديروي حاموا بدالً من قاموا؛ أي حاموا حويل، يريدون قتيل:

بَّه، أحِ ا  مَ م  هُ فْ وْ شَ اوْ  منيْ  تْلَصِّ مِ
(١٤١) زاموا،  يَومِ   ، ويهْ املِقْ النّمورِ  زاموا، مثل  يَومِ   ، ويهْ املِقْ النّمورِ  زاموا، مثل  يَومِ   ، ويهْ ِقْ
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أَنبَّه، مالٍ  لِّ  كِ  ( أَنبَّه،(عيشهْ مالٍ  لِّ  كِ  ( َنبَّه،(عيشهْ ني  لَعَ
(١٤٢) ساموا  ان  ثري  ال  بالروحْ  بَت  اضِ عَ ان  وِ

، فيقولون: «نَبّ هذا اليشء للويل  ي) تربع وسخاً دِ ي، (إملفْ دِّ فَ ، فيقولون: أَالمْ ي) تربع وسخاً دِ ي، (إملفْ دِّ فَ ، فيقولون: أَالمْ ي) تربع وسخاً دِ ي، (إملفْ ِّ نون بكلمة نبَّ  األرادنة يعْ
نوا هبا أنه أنذره، فنالحظ أن هلجة األرادنة حفظت هلذه  نوا هبا أنه أنذره، فنالحظ أن هلجة األرادنة حفظت هلذه ين، أي تربع به، وإذا قالوا نَبّ عليه عَ نوا هبا أنه أنذره، فنالحظ أن هلجة األرادنة حفظت هلذه ين، أي تربع به، وإذا قالوا نَبّ عليه عَ الوا نَبّ عليه عَ الفال
ة. فإذا قالوا هذي الذبيحة منسوبة (للخرض)للغة. فإذا قالوا هذي الذبيحة منسوبة (للخرض)للغة. فإذا قالوا هذي الذبيحة منسوبة (للخرض)، عنوا أهنا منذورة  الكلمة من املعاين، ما مل حتفظه ا
نبوبة عن روح افالن، عنوا بذلك أن الطعام معد  لْحةِ الزاد مَ للخرض) عليه السالم، وإذا فان قالوا مِ

ن رمحة لذلك امليت أو لراحة نفسه. يْامَ ليأكله كل حمتاج أو فقري أو عَ

، يف اللغة تعني رده ومانعه، واملعنى  بَ اضَ ة  . وكلمة  . وكلمة عَ اكسة األلمة عاصيت، معاكسة األلمة عاصيت، معاكسة األمور لمة عاصيت، مع بكلمة عاصيت، مع بك ويعني
نون بكلمة عاضب ما هو أشد من الرد واملامنعة.واحد تقريباً، لكن األرادنة يعنون بكلمة عاضب ما هو أشد من الرد واملامنعة.واحد تقريباً، لكن األرادنة يعنون بكلمة عاضب ما هو أشد من الرد واملامنعة.

بارجتال قصة، ال  الباحثني  املكان (مصدار عيشة) وقد وهم أحد  باوبسبب هذه احلكاية دعي  الباحثني  املكان (مصدار عيشة) وقد وهم أحد  باوبسبب هذه احلكاية دعي  الباحثني  دار عيشة) وقد وهم أحد 
دنا هبذه القصة، ألنه اشرتط علينا  أساس هلا ليربر خطأه، ونحن نحجم عن ذكر الراوية الذي زوّ

ى، للغرض نفسه.كر أرسة الفتاة والفتى، للغرض نفسه.كر أرسة الفتاة والفتى، للغرض نفسه. ذلك، ونحجم عن ذ

املعنى يف  املعنى يف ذا  عنى يف ذا  مثل ه الكلمة  أتربع غري آسف، وليس هلذه  به،  املأسخو  مثل هذا  الكلمة  أتربع غري آسف، وليس هلذه  به،  املأسخو  ذا  (أنبه)  لعيني عيشة. ومعنى  أبذل كل يشء   .١٤٢
اللغة.

* املفدي: هو الذي يتربع بنذور أو نحوه، فداء ليشء عزيز عنده طالباً من الويل أن يشفع له بحفظه.
مالحظة: اخلطف ثالثة أنواع يف القبائل األردنية: ـ
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ف له!ُ نأسف له!ُ نأسف له! ُ نأسيشءُ نأسيشء

اف (حيمور) أيام كنا يف (عجلون)  كنا قد سجلنا أشعاراً للمرحوم الشاعر املحلق السيد طرَّ
من سنة ١٩٣٢ ـ إىل هناية السنة املدرسية ١٩٣٧ وكنا نعجب بشاعرية ذاك املناضل وبرصاحته، 

وبحضور بدهيته، فسجلنا له بعض األشعار لكنها فقدت.

ها ومثل ذلك فعلنا يف شعر املرحوم (عيسى احلامرنة) وهو شاعر جميد وله مطوالت، من أمهها ومثل ذلك فعلنا يف شعر املرحوم (عيسى احلامرنة) وهو شاعر جميد وله مطوالت، من أمهها 
األردنية  اململكة  مؤسس  ـ  اهللا)  عبد  األردنية ألمري  اململكة  مؤسس  ـ  اهللا)  عبد  األردنية ألمري  ة  (ا سمو  له  املغفور  إىل  وصلت  به  وشاية  عن  اعتذاره 
لك (عبد اهللا) ـ فيام بعد، وقد ألقاها بني يديه، فثبت له كذاهلاشمية ـ امللك (عبد اهللا) ـ فيام بعد، وقد ألقاها بني يديه، فثبت له كذاهلاشمية ـ امللك (عبد اهللا) ـ فيام بعد، وقد ألقاها بني يديه، فثبت له كذب الذين افرتوا عىل الشاعر 

ومنها : ـ

ذريان، او  ابظلَّك  نايم  سيدي!  ذريان،يا  او  ابظلَّك  نايم  سيدي!  ذريان،يا  او  ظلَّك 

واهللا! املخاليق   َّ رشَ واهللا!متكفياً  املخاليق   َّ رشَ واهللا!متكفياً  املخاليق   َّ رشَ فياً 

رش  أحتاشى  أين  باهللا  وأقسم  خييف،  ما  رش كل  أحتاشى  أين  باهللا  وأقسم  خييف،  ما  رش كل  أحتاشى  أين  باهللا  وأقسم  خييف،  ما  ل  من  حمتمياً  بكنفك  مطمئن  أنا  سيدي  يا  من املعنى  حمتمياً  بكنفك  مطمئن  أنا  سيدي  يا  من املعنى  حمتمياً  بكنفك  مطمئن  أنا  سيدي  يا  ى 
الناس.

إىل  أصلها  يف  ترجع  وهي  (مادبا)  يف  املعروفة  (احلامرنة)  أرسة  من  احلامرنة  عيسى  واملرحوم 
 آهلة العشق املذكورة يف القرآن  زَّ  آهلة العشق املذكورة يف القرآن يبان) سدنة العُ زَّ ورة يف القرآن يبان) سدنة العُ  آهلة العشق املذكومنها (بنو ش زَّ  آهلة العشق املذكومنها (بنو شيبان) سدنة العُ زَّ يبان) سدنة العُ يم) ـ  لَ يم) ـ ) من قبيلة (بني سُ لَ يم) ـ ) من قبيلة (بني سُ لَ ُ (احلامرنة
م ن من أقرباء (العزيزات)، لكن انضاممهم ن من أقرباء (العزيزات)، لكن انضاممهم  ونواحلكيم،  الذين إليهم ينتمي العزيزات، وعىل هذا يكونواحلكيم،  الذين إليهم ينتمي العزيزات، وعىل هذا يكونو
إىل (الكرادشة) كان بسبب حتول (العزيزات) إىل طائفة الالتني وبقاء (الكرادشة) يف طائفة الروم 
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رحوم (توما احلامرنة) األرثوذكس جعل (احلامرنة) ينفصلون عن (العزيزات). ومن هذه األرسة املرحوم (توما احلامرنة) األرثوذكس جعل (احلامرنة) ينفصلون عن (العزيزات). ومن هذه األرسة املرحوم (توما احلامرنة) 
و الذي سته ملجلس (مادبا) البلدي. وهو الذي سته ملجلس (مادبا) البلدي. وهو الذي  الذي جلب مياه (عيون موسى) إىل (مادبا) يف غضون رئا
م). و (توما) كــان من أوائل املتعلمني  سِ م). و (توعيل الرميثي) املعروف بـ (الدَّ سِ م). و (توعيل الرميثي) املعروف بـ (الدَّ ِ ـِ ( ـِ (رو يل شيخة القصيد ل ِ (رو يل شيخة القصيد ل

ديقاً لنا، يف (مادبا) تعليامً ثانوياً يف ذلك الزمن، وكان جييد العربيـــة واإلنكليزيـــة. وكــــان صديقاً لنا، يف (مادبا) تعليامً ثانوياً يف ذلك الزمن، وكان جييد العربيـــة واإلنكليزيـــة. وكــــان صديقاً لنا، 
رمحه اهللا.



١٣٧



دجينها ، تدجينها ، تدجينها اخليل ـ نشأهتا
وكراماهتا
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•  اخليل فـي حياة األرادنة .
•  مزايا اخليول العربية .

ية) .رأي الدكتور الوردي . فـي احلثيني إهنم قوم عاد (حاشية) .رأي الدكتور الوردي . فـي احلثيني إهنم قوم عاد (حاشية) .   •
.ب اآلرية وتدجني اخليل .ب اآلرية وتدجني اخليل . ب اآلرية وتدجني اخليل الشعوب اآلرية وتدجني اخليل الشعو   •

•  متى أدخل العرب اخليل إىل أوروبة؟.
•  القرآن احلكيم وتنويهه باخليل .

ا إليها النيب (تنقية الشعري للخيل دعا إليها النيب (تنقية الشعري للخيل دعا إليها النيب (ملسو هيلع هللا ىلص) . تنقية الشعري للخيل دع  تنقية الشعري للخيل دع   •
م .على يدهم .على يدهم . زيرة ادعاء األزد أن اخليل دخلت اجلزيرة ادعاء األزد أن اخليل دخلت اجلزيرة    •

•  األرادنة واخليل . وأنساهبا وأمساء بيوهتا .
أصول بيع اخليل األصيلة .  أصول بيع اخليل األصيلة .  أصول بيع اخليل األصيلة . •

ـ أنواع البيع ـ .يلة ــ أنواع البيع ـ .يلة ــ أنواع البيع ـ . يلة ــي بيع اخليل األصيلة ــي بيع اخليل األص ـي بيع اخليل األصد فـي بيع اخليل األصد ف د فتقاليد فتقالي تقالي  تقالي   •
•  قضية الناصية

•  إشبا اخليل.
•  الرهان على اخليل .

•  خيل النيب عليه السالم وأمساؤها .
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الفصل األول
اخليل فـي حياة األرادنة

رية، منها :ثرية، منها :ثرية، منها : ثاشتهرت اخليول العربية بمزايا كثاشتهرت اخليول العربية بمزايا ك  •

ال اجلسم . مجال اجلسم . مجال اجلسم . أ . 

ب. رشاقة احلركة ورسعتها.

وفاء لصاحبها.ـ. الوفاء لصاحبها.ـ. الوفاء لصاحبها. ـ. الجـ. الج

ملزاياها،  شديداً،  غراماً  باخليل  يغرمون  منهم  واألرادنة  عامة،  العرب  جعلت  ملزاياها، ،  شديداً،  غراماً  باخليل  يغرمون  منهم  واألرادنة  عامة،  العرب  جعلت  زاياها، ،  املزايا وهذه 
الغزو، من أهم تلك املصادر، ملا كانت  أيام كان  الغزو، من أهم تلك املصادر، ملا كانت رزقهم،  أيام كان  زو، من أهم تلك املصادر، ملا كانت رزقهم،  وألهنا قديامً كانت مصدراً من مصادر 

طرة عىل األمن.السلطات عاجزة عن السيطرة عىل األمن.السلطات عاجزة عن السيطرة عىل األمن.

قد ا باخليل، بل كانت األمم كلها هتتم باخليل قديامً، فقد ا باخليل، بل كانت األمم كلها هتتم باخليل قديامً، فقد  ومل يكن العرب وحدهم هم الذين اهتمو
اً، وال سيام الثور، ألهنم اعتربوا . كام اعترب البقر مقدساً، وال سيام الثور، ألهنم اعتربوا . كام اعترب البقر مقدساً، وال سيام الثور، ألهنم اعتربوا  سله الشمسله الشمس تِ اخليل، ألهنا اعتربت تابعة إل أُهلِّ

البقر تابعاً إلله القمر.

وعىل الرغم من إجالل العرب للخيل، واشتهار اهتاممهم هبا يف اإلسالم. ألهنا كانت عنرصاً 
كيم والنبي الكريم عليه السالم نو الفتوحات، وألن القرآن احلكيم والنبي الكريم عليه السالم نو الفتوحات، وألن القرآن احلكيم والنبي الكريم عليه السالم نوها هبا، فإن هذا احليوان  اً يفأساسياً يفأساسياً يف
العربية إال متأخراً. ومع أن (نجد) قد اشتهرت بخيوهلا شهرة ال تضاهى،  العربية إال متأخراً. ومع أن (نجد) قد اشتهرت بخيوهلا شهرة ال تضاهى، مل يدخل إىل اجلزيرة  العربية إال متأخراً. ومع أن (نجد) قد اشتهرت بخيوهلا شهرة ال تضاهى، مل يدخل إىل اجلزيرة  زيرة 
هي  اآلرية،  الشعوب  وكانت  اخليل،  تعرف  مل  األوىل،  السامية  الشعوب  فإن  والعراقة،  باجلامل، 

توردها بعد ذلك (الكاشيوستوردها بعد ذلك (الكاشيوستوردها بعد ذلك (الكاشيون) ثم (احلثيون) (*). ل يف تدجينها، ومنهم االفضل يف تدجينها، ومنهم االفضل يف تدجينها، ومنهم ا صاحبة 

(*) ير األستاذ الدكتور هباء الوردي أن احلثيني، هم قوم عاد يف كتابه (حول رموز القرآن الكريم).
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وانتقل هذا احليوان بوساطة (احلثيني) إىل آسية الغربية) قبل امليالد بنحو ألفي سنة، ثم أدخل 
دمه، وخلوصه من  ونقاء  بأصالته،  احتفظ  العربية) حيث  دمه، وخلوصه من ة  ونقاء  بأصالته،  احتفظ  العربية) حيث  دمه، وخلوصه من ة  ونقاء  بأصالته،  ظ  (اجلزير إىل  امليالد من (سورية)  قبل 
قله (اللوذيون) ـ ونقله (اللوذيون) ـ ونقله (اللوذيون) ـ  اهلجنة. ونقل (اهليكسوس) ـ وهم عرب ـ باخليل من (سورية) إىل (مرص) 
ات (فيدياس)  د ذكره النحَّ ات (فيدياس) ونان) حيث خلَّ د ذكره النحَّ ات (فيدياس) ونان) حيث خلَّ حَّ د ذكره الن) إىل (الي د ذكره الن) إىل (اليونان) حيث خلَّ ونان) حيث خلَّ رصغرصغر صغويسميهم كتابنا الليديني ـ من (آسية الصغويسميهم كتابنا الليديني ـ من (آسية ال

.(*) (Phidas) ّات يوناين ات يوناينّ أعظم نحَّ وناينّ أعظم نحَّ

، وكان اجلمل ـ ال  ، ال خيّاالً االً ، ال ر املرصية واألشورية والبابلية، مجّ االً ، ال ر املرصية واألشورية والبابلية، مجّ االً ة واألشورية والبابلية، مجّ يبدو يف اآلثا العريب  وكان 
احلصان ـ هو الذي يذكر عند مجع اجلزية، التي كان يفرضها الفاحتون من األشوريني عىل الشعب 
ركبون ونان، ظهر العرب يركبون ونان، ظهر العرب يركبون  ونان، ظهر العرب يشويروش) الذي كان مصمامً عىل فتح بالد اليونان، ظهر العرب يشويروش) الذي كان مصمامً عىل فتح بالد الي شويروش) الذي كان مصمامً عىل فتح بالد اليالعريب. ويف جيش (احشويروش) الذي كان مصمامً عىل فتح بالد اليالعريب. ويف جيش (اح

اجلامل، ال اخليل.

الد، أدخل العرب اخليل إىل (أوروبة) عن طريق (إسبانية) حيث أويف القرن الثامن للميالد، أدخل العرب اخليل إىل (أوروبة) عن طريق (إسبانية) حيث أويف القرن الثامن للميالد، أدخل العرب اخليل إىل (أوروبة) عن طريق (إسبانية) حيث أبقت 
دلسية. ويف أثناء احلرب الصليبية، ـ التي أشعل ندلسية. ويف أثناء احلرب الصليبية، ـ التي أشعل ندلسية. ويف أثناء احلرب الصليبية، ـ التي أشعل  أثرها الدائم يف سالالهتا من اخليول املغربية، واأل
وتني املعاديتني لليهود دين املسيحي، لتحطيم القوتني املعاديتني لليهود دين املسيحي، لتحطيم القوتني املعاديتني لليهود (**)يف تلك  دين املسيحي، لتحطيم القنارها اليهود بإغراء بعض رجال الدين املسيحي، لتحطيم القنارها اليهود بإغراء بعض رجال ال
املرحوم  (تاريخ  العربية.  باخليول  الختالطها  جديداً،  رقامً  جديداًنكليزية  رقامً  داًنكليزية  اإل اخليول  اكتسبت  احلرب، 

ي املطول الصفحة ٢٤ ب حتي املطول الصفحة ٢٤ ب حتي املطول الصفحة ٢٤ ، ٢٥). ب حتالدكتور فيليب حتالدكتور فيلي

السالم:  عليه  النبي  قال  ويوم  الكريم،  القرآن  يف  السالم: رها  عليه  النبي  قال  ويوم  الكريم،  القرآن  يف  السالم: رها  عليه  النبي  قال  ويوم  الكريم،  آن  ذك ورد  يوم  اخليل،  قيمة  ارتفعت  القروقد  يف  ذكرها  ورد  يوم  اخليل،  قيمة  ارتفعت  القروقد  يف  رها 
عليها،  وراهن  اخليل  الكريم  النبي  اقتنى  وملا  القيامة»  يوم  إىل  اخلري،  عليها، واصيها  وراهن  اخليل  الكريم  النبي  اقتنى  وملا  القيامة»  يوم  إىل  اخلري،  عليها، واصيها  وراهن  اخليل  الكريم  النبي  اقتنى  وملا  ة»  ن القياميف  يوم  إىل  اخلري،  نواصيها  القياميف  يوم  إىل  اخلري،  واصيها  معقود  «اخليل 
له  النبي صىل اهللا عليه وسلم، عىل فرس  : «لقد راهن  (ابن عمر)  قيمتها، ويف حديث  ارتفعت 
بْحة). فجاءت سابقة، فهش لذلك، وأعجبه»، (لسان العرب البن منظور مادة (هـ  يقال له (سَ
ش ش ) طبعة دار الفكر، بريوت) )و (سبحة) من أفراس النبي (احللبة يف أسامء اخليل يف اجلاهلية 

(جوبرت  فنه  آيات  من  واملرمر.  احلجر  نحت  يف  األقدمني،  الفنانني  أمهر  م   . ق   ٤٣١ سنة  مات  (أثينا)  يف  ولد   (*)
األولومبي) و (مينرفا) الربونزية وبعض متاثيل (البارثينون) يف (أثينا) املنجد يف اآلرادب والعلوم الصفحة الـ ٣٩٦ 

(فردينان توتل).
(**) ذكر هذا الدكتور الدوايبي يف جممع اللغة العربية نسيان ١٩٨٣.
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القرآن احلكيم هبا ـ عىل رأي بعض  القرآن احلكيم هبا ـ عىل رأي بعض واإلسالم الصفحة ٩٥). وزادت قيمة اخليل، عندما أقسم  كيم هبا ـ عىل رأي بعض واإلسالم الصفحة ٩٥). وزادت قيمة اخليل، عندما أقسم 
ت قيمة اخليل، ملا نزلت اآلية الكريمة ها من السور. وعظمت قيمة اخليل، ملا نزلت اآلية الكريمة ها من السور. وعظمت قيمة اخليل، ملا نزلت اآلية الكريمة  املفرسين ـ سورة النازعات ويف غري
آخرينَ مِنْ  وكم وَ دُّ عَ دوّ اهللا وَ عَ بونَ به هِ رْ بَاط اخليل تُ مِن رِ َةٍ وَةٍ وَ وّ وِّنْ قُ وِّنْ قُ ُ مْ م تُ عْ تَطَ مْ مِنْ قسْ تُ عْ تَطَ ِنْ قسْ ا ا ُم مَ وا هلَ دُّ أَعِ :  ﴿وَ
لَمون﴾. ظْ لَمون﴾.َ تُ ظْ لَمون﴾.َ تُ ظْ ُ مْ ال نْتُ أَ م وَ فَّ إليكُ وَ بِيِل اهللا يُ ءٍ يف سَ وا مِنْ يشَ قُ نْفِ ا تُ مَ مْ الَ تَ نْتُ أَ م وَ فَّ إليكُ وَ بِيِل اهللا يُ ءٍ يف سَ وا مِنْ يشَ قُ نْفِ ا تُ مَ َ تَ ، و مْ هُ لمُ مْ اهللاّ يَعْ وهنَ مُ لَ م ال تَعْ هنِ وْ مْ الدُ نْتُ أَ م وَ فَّ إليكُ وَ بِيِل اهللا يُ ءٍ يف سَ وا مِنْ يشَ قُ نْفِ ا تُ مَ ، وَ مْ هُ لمُ مْ اهللاّ يَعْ وهنَ مُ لَ م ال تَعْ هنِ وْ مْ الدُ نْتُ أَ م وَ فَّ إليكُ وَ بِيِل اهللا يُ ءٍ يف سَ وا مِنْ يشَ قُ نْفِ ا تُ مَ َ

اآلية ٦٠ من سورة األنفال.

وقد بالغ العرب يف تكريم اخليل، وعدوا اقتناءها جالباً للخري والربكة، ومن عالمات األمثلية 
والوجاهة. قال الشاعر قديامً : 

عليهــــــا واصطبـــــروا  اخليـــــــلَ  و  زُّ عليهــــــاأَعِ واصطبـــــروا  اخليـــــــلَ  و  زُّ اأَعِ

واجلامال فيهــــــا  العــــــــز  واجلامالفــــإن  فيهــــــا  العــــــــز  واجلامالفــــإن  فيهــــــا  العــــــــز  إن 

، أنــــــاسٌ ضيَّعهـا  اخليـــــــلُ  مــــــا  إذا 

العياال!..كــــــتِ العياال!.. اال!..كــــــتِ  ربطناهـــــــــــــا  وأَرش

أجل، اهتم العرب باخليل اهتامماً خاصاً يف اجلاهلية ويف اإلسالم، واصطربوا عليها يف األزمات 
وال سيام يف اإلسالم، ملا ورد من حديث رشيف بشأهنا : ـ

لم إال وحقّ عليه أن يرتبط فرساً إذا أطا١. ما من رجل مسلم إال وحقّ عليه أن يرتبط فرساً إذا أطا١. ما من رجل مسلم إال وحقّ عليه أن يرتبط فرساً إذا أطاق ذلك.

، فإنَّ اخليلَ يف نواصيها اخلري. ٢. ارتبطوا اخليلَ

تَر،  وَ ـ مجع  األوتار  تقلدوها  وقلِّدوها، وال  وأكفاهلا،  نواصيها  وامسحوا  اخليل،  ارتبطوا   .٣
ل. ل، أو أدهمَ أغرَّ حمجَّ جَّ ، أو أشقرَ أغرَّ حمُ لٍ جَّ َ يتٍ حمُ مَ . وعليكم بكل كُ تْرٍ تْرٍ.ومجع وِ ٍ.ومجع وِ

تصيبها  لئال  القِيسّ  أوتار  اخليل  يقلدون  كانوا  أهنم  تصيبها وتار،  لئال  القِيسّ  أوتار  اخليل  يقلدون  كانوا  أهنم  تصيبها وتار،  لئال  القِيسّ  أوتار  اخليل  يقلدون  وا  األ اخليل  تقليد  عن  النهي  وسبب 
العني، فناههم الرسول (عليه السالم) عن ذلك، وأعلمهم أن األوتار ال ترد من قضاء اهللا شيئاً، 
وقيل إن معنى األوتار الذحول، أي الثارات (مجع ثأر)، أي ال تطلبوا عليها الذحول إذا كنتم قد 

وترتم يف اجلاهلية.
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وعظمت قيمة اخليل يف اإلسالم بعد نزول اآلية الكريمة ـ التي أوردناها قبل هذا ـ وزادت 
هامن عىل  هامن عىل فضلها يف السُّ هامن عىل فضلها يف السُّ ي املسلمني بام هلم يف اقيمتها يوم أعلم النبي املسلمني بام هلم يف اقيمتها يوم أعلم النبي املسلمني بام هلم يف ارتباط اخليل من األجر والقيمة، و

أصحاهبا، فجعل للفرس سهمني، ولصاحبها سهامً! (١)

السـالم)  الكريم (عليه  النبي  إليها  التي دعا  للفرس من األمور  الشعري  تنقية  يعدون  وكانوا 

حبةٍ  بكل  له  اهللا  كتب  إال  عليه،  يعلفه  ثم  شعرياً،  لفرسه  ينقي  مسلم  امريءٍ  مِن  «ما  ـ  قيل:  إذ 

حسنة»(٢).

بْقة ـ وتراهن عليها  فارتبط املسلمون اخليل، وراهن عليها النبي (عليه السالم) وجعل هلا سُ

أصحابه.

القيامة، وأهلها معانون  يوم  إىل  نواصيها اخلري  ـ «اخليل معقود يف  الرشيفة:  ومن األحاديث 
عليها، واملنفق عليها، كالباسط يده بالصدقة». (٣)

وذكر صاحب أنساب اخليل يف اجلاهلية واإلسالم وأخبارها، وابن منظور يف معلمته الشهرية 

ة) فجاءت سابقة، فهش  بْحَ (لسان العرب (٤)) أن النبي الكريم، راهن عىل فرس له يقال هلا (سَ

لذلك، وأعجبته، وأجر اخليل ، فسبق (سهل بن سعد الساعدي) عىل فرس للنبي، فكساه برداً 

يامنياً (٥).

، فجثا الرسول عىل ركبتيه،  ب) بـ (مكة) فجاء فرسه األدهم سابقاً ثم أجر اخليل، يف (املحصَّ

» فقال (عمر بن اخلطاب) كذب احلطيئة يف قوله: حتى إذا مر به، قال: «إنه لَبحرُ

١. كتاب أنساب اخليل يف اجلاهلية واإلسالم وأخبارها، البن الكلبي، حتقيق املرحوم أمحد زكي باشا ـ الدار القومية 
للطباعة والنرش القاهرة ١٣٨٤، ١٩٦٥م الصفحة٦ و ٧.

٢. املرجع نفسه الصفحة ٧.
٣.  املرجع نفسه الصفحة ١٠.

٤.   يف أنساب اخليل الصفحة  ٨ ويف لسان العرب مادة (هـ ش ش ).
٥.   أنساب اخليل الصفحة  ٨.
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ين تستفِزُّ ال  اخليــــــــــــل  جياد  «وإن 

املعاصم!  فوق  العاجِ  جاعالتُ  وال 

يوسف  أبو  قاله  «ما  منها  تصدق،  تكاد  ال  نواجر  األصيلة  للخيل  العرب  قدماء  نسب  وقد 
طني) فجيء بفحل لينُز عىل أمه، فأبى،  عن االوزاعي، قال : «كنا بالساحل ـ يعني  بالدَ (فِلَسْ
لوها بكساء (قال) فلام نزا عليها وفرغ شم ريح أمه،  فأدخلوها بيتاً، وألقوا عىل الباب سرتاً وجلَّ

(قال) فوضع أسنانه يف أصل ذكره فقطعه ومات» (٦).

إنّ مثل هذه احلكايات التي رواها لنا شيوخ العشرية يف (مادبا) سنة ١٩٢٧ تشري إىل متجيد 
اب اخليل منسوبة  تلفة عن تلك احلكاية التي نقلناها عن أنْسَ القوم للخيل األصيلة، وقد تكون خمُ
التي  أورد احلكاية  فقد رويت مثيالت هلا. وقد  الوحيدة،  لالوزاعي، ومل تكن هذه احلكاية هي 

ه (خيل الصحراء) . رويناها باللغة الفرنسية اجلنرال (توماس) R. Daumas يف كتابه الذي سامَّ

وال نريد أن نعرج عىل ما رو العرب من أن أول من ركب اخليل، هو (إبراهيم اخلليل) ـ عليه 
ن اخليل بعد توحشها هم اآلريون كام تقدم. السالم ـ ألن الثابت يف التاريخ أن الذي دجَّ

لكن اهتامم العرب باخليل، يف اجلاهلية ويف اإلسالم، يفوق كل اهتامم. وتكريمهم هلا ناشئ عن 
فكرة دينية هلا عالقة بالقرآن احلكيم، وباألحاديث الرشيفة، وباحرتام النبي الكريم للخيل!..

ويدعي (األزد) ـ وهم من أعظم قبائل العرب ـ أن اخليل دخلت اجلزيرة العربية عىل يدهم. 
قيس. وليس هيمنا حتقيق ذلك أو نفيه،  جه بِلْ وّ وأهنا من فرس، وهبها هلم (سليامن احلكيم) بعد تَزَ
ألنه ال يؤثر يف حقيقة ما نحن يف سبيل من موضوعنا هذا، لكن (األزد) يقولون: «إن قومهم سموا 
أراد  ملن  نروهيا  حكاية،  االسم  وهلذا  الراكب).»  (زاد  هلم  احلكيم)  (سليامن  وهبها  التي  الفرس 

معرفتها!.

٦.  أنساب اخليل الصفحة ٦٠ و ٦١ .وقد رو لنا الرواة أن مثل هذه احلادثة وقعت يف (أم العمد)، وأن حصاناً أنزي 
عىل أخته وهو مربوط العينني، فلام أزيل الرباط هرب وألقى بنفسه يف هوية وحتطم. (العزيزي).
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الراكب)  (زاد  ـ شبوا خيلهم من  أي  (*) األزد واستطرقوهم  أتوا  أهنم  تغلب)  (بنو  ويدعى 
يس) فكان أجود من (زاد الراكب)، وتال (بنو تغلب) بنو بكر) و (بنو عامر) وكان  فنتجت (اهلُجَ
بكر)  (بني  وفرس  (اهلُجيس)  تغلب)  (بني  فرس  دعيت  وقد  سابقه.  من  أجود  جييء  نتاج  كل 

(الديناري) وابن الديناري سمي أعوج لعوج يف صلبه، وإليه تنسب جياد اخليل!.

(*) االستطراق هو إنزاء احلصان عىل الفرس يف اللغة .أما األرادنة فيدعون االستطراق (إشباً) وهو االعتالء.
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الفصل الثاين

• األرادنة واخليل
هبا  اهتاممهم  باخليل، وشدة  األرادنة  عناية  إىل  منها  بانتقل  األرادنة  عناية  إىل  منها  بانتقل  األرادنة  عناية  إىل  منها  تقل  ن لكي  التارخيية  ننحة  لكي  التارخيية  نحة  ناللم لكي  التارخيية  ناللمحة  لكي  التارخيية  حة  عرضنا هلذه 
وحمافظتهم عىل أصوهلا، فسموا سالالت تلك اخليل، بأسامء مل تكن معروفة عند العرب، وكان 

لكل اسم من تلك األسامء سبب، ودعوا تلك األسامء:

أ. بيوت اخليل.

ب. أرسان اخليل.

مزينفرون من اهلمزينفرون من اهلمز. اليل اخليل ـ كذا، ألهنم ج. ساليل اخليل ـ كذا، ألهنم ج. ساليل اخليل ـ كذا، ألهنم 

د. أصول اخليل.

فإذا سألوا عن فرس (*) أو حصان، قالوا: وش بيت الفرس؟ أو االحصان، وش رسن الفرس 
أو االحصان؟ وش ساللة الفرس، أو االحصان، وش أصل الفرس أو االحصان؟

تمي إليه احلصان. وهذه أرسان فرس، أو ينتمي إليه احلصان. وهذه أرسان فرس، أو ينتمي إليه احلصان. وهذه أرسان  فرس، أو ينمي إليه الفرس، أو ينمي إليه ال مي إليه الصل الذي تنتمي إليه الصل الذي تنت ياً األ فيجيب املسؤول مسمّ
اخليل التي اقتناها األرادنة، يف أيام جمد اخليل.

؛  لغوياً  املعروف  هو  كام  اجنيب  أمات  يقولون  وال  اجنيب،  أمهات  واجلمع  اجنيب،  أمِّ  اجنيب،أ.  أمِّ  يب،أ. 
إكرامهم  أم للبرش عىل أمهات، وللحيوان عىل أمات، لكن األرادنة لشدة  أم للبرش عىل أمهات، وللحيوان عىل أمات، لكن إذ جتمع كلمة  أم للبرش عىل أمهات، وللحيوان عىل أمات، لكن إذ جتمع كلمة  مع كلمة 

(*) األرادنة إذا قالوا (فرس) عنوا بذلك األنثى، وإذا قالوا (إحصان) عنوا بذلك الذكر من اخليل وال جيمعون لفظ 
ن) وال يقولون (أحصنة) (العزيزي). صِ الفرس عىل أفراس بل يقولون «خيل» وجيمعون احلصان عىل (حِ



١٤٨

للخيل، ال يفرقون بني اخليل، وبني بني اإلنسان.

ة من اخليل، أصيبت وأصل تسمية هذه الساللة من اخليل، هبذا االسم، أنّ جدة هذه الفصيلة من اخليل، أصيبت وأصل تسمية هذه الساللة من اخليل، هبذا االسم، أنّ جدة هذه الفصيلة من اخليل، أصيبت 
ون، وظلّ  يف أحد جنبيها بطعنة رمح، وأصيب فارسها بطعنة، فامل فارسها إىل جنبها املطعُ
اإلجهاز  قاصداً  يتابعه،  كان  الذي  عدوه  من  به  نجت  أن  إىل  به،  تعدو  وهي  هبا،  عدمتعلقاً  من  به  نجت  أن  إىل  به،  تعدو  وهي  هبا،  عدمتعلقاً  من  به  نجت  أن  إىل  به،  تعدو  وهي  هبا،  قاً 

عليه.

مَ بالضم،ـ  عىل كل نفورهم  ات عرقوب، ونالحظ أهنم يلفظون أُ واجلمع أُمهَّ ب. أمّ عرقوبـ 
من الضمـ  إشارة إىل أن اخليل مضنون هبا. وأصل تسمية هذه الساللة باسمها هذا، أن جدة 
رقوهبا (*) فأوصلت فارسه إىل منجاته،  هذه الساللة، أصيبت يف إحد املعارك بطعنة يف عُ
طة،  متسلّ امرأة  عن  يكنوا    أن  أرادوا  وإذا  رقوب»  عَ أم  «أهواة  فقالوا:  املثل  هبا  ورضب 
العادات والتقاليد. قالوا: «إيه ام عرقوب، أم ربَّاطني» وقوهلم أم رباطني كنية  ثائرة عىل 
جديدة ظهرت عند ظهور البندقية التي هلا ضامنان من انطالق الرصاصة، لو سقطت عىل 

األرض، ومل يعرف يف األردن هذا الصنف من البنادق قبل احلرب العاملية األوىل.

غريي ـ وقد سميت هذه الساللة من اخليل باسمها هذا، ألهنا اشتهرت باهلجوم بال  ج. الدّ
البارود سالحاً  هتيب عىل غامر املعركة، ال تضطرب من أزيز الرصاص، عندما استعمل 
للحرب. والكلمة يف الفصحى (اهلجوم من غري تثبت) والدغريي يف هلجة األرادنة اهلاجم 

من غري تثبت.

اـ  بال مهزـ  ساللة من اخليل، سميت هبذا االسم ألن جدهتا، كان جلدها منقطاً بنقاط  بَ د. ا جلرْ
صغرية خمتلفة، وكانت شديدة السبق، وعندما شاروها؛ أي اختربوها يف امليدان ـ وكلمة 
راً راضها، وقيل اختربها لينظر ما عندها  وَ راً وشَ وْ ابة شَ ، يقال: «شار الدَّ شار من الفصحىَ

رقوب بالفتح ـ عصب غليظ موتر فوق عقب اإلنسان، ومن الدابة يف  رقوب بالفتح ـ عصب غليظ موتر فوة يقولون عَ رقوب بالفتح ـ عصب غليظ موتر فوة يقولون عَ َ ة يقولون عب، كجمهور ـ واألرادنة يقولون عب، كجمهور ـ واألرادن رقو (*) العُ
ة الركبة يف يدها، أي بني موصل الوظيف والساق.. تقول : «فالن يرضب العراقيب، ويقرع الظنابيب». زلة الركبة يف يدها، أي بني موصل الوظيف والساق.. تقول : «فالن يرضب العراقيب، ويقرع الظنابيب». زلة الركبة يف يدها، أي بني موصل الوظيف والساق.. تقول : «فالن يرضب العراقيب، ويقرع الظنابيب».  زلرجلها بمنزلرجلها بمن

أي يضيف ويغيث
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بها». أو  قلَّ

أما األرادنة فقد خصوا الكلمة باختبار اخليل عند السباق، أو عندما تعرض عىل الشاري 
لكي خيترب تفوقها يف العدو عىل اخليل. فأنت تر مقدار احرتام األرادنة للخيل، إذ خصوها 

بكلمة عممتها الفصحى عىل كل دابة، حتى اإلما (*).

العليا.  لغلظ يف شفتها  الساللة هبذا االسم،  لفات. وقد سميت هذه  ـ اجلمع جِ فِة  ِلْ أَجلْ هـ. 
والكلمة يف اللغة تعني القرش، واجلالفة تقرشَّ اجللد.

دانيات واحلمدانيات صنفان: ْ دنية اجلمع محَ ْ و.محَ

١. محدانية فقط .

٢. محدانية الفهد . واحلمدانيات من اخليل منسوبة إىل ساللة طيبة من اخليل، كانت مقيمة 
من زمن بعيد عند زعيم يقال له (محدان الفهد) وإذا أراد األرادنة التعريض بامرأة قالوا: 
قالوية ـ سميت  مها» ويف مأثوراهتم : صِ ِ «محدانية الفهد إوْ قالوا: قدرانية، ودها خيال يرصْ
القدرانية وسميت بذلك ألهنا رشبت احلليب  بذلك لصقالة شعرها، وهناك الصقالوية 

من القدر. «اخليل، واحلريم، ما يركبهن، غري اليل أقو منهن!».

اجلمع شويامت، وقد غلط بعض الباحثني األرادنة، ونقلها عن (جوسان) وهو  ح. اشويمة ـ
مدائن  مدائن ىل  دائن ىل  إ (العزيزات)  عشرية  من  األدالء  ويصطحب  (مادبا)  يزور  كان  فرنيس،  رحالة 
ـ وله كتاب  والتقاليد  والعادات  اآلثار،  باحثاً عن  العربية  الديار  صالح، وإىل غريها من 
العمر. وقد خلط يرمحه اهللا يف بعض األسامء،  التاسعة من  العمر. وقد خلط يربالفرنسية مشهور ـ ونحن يف  التاسعة من  عمر. وقد خلط يربالفرنسية مشهور ـ ونحن يف 
وا : «شوحية»الطه بال متحيص فقالوا : «شوحية»الطه بال متحيص فقالوا : «شوحية» بحاء بدل امليم.  لة منا نحن العرب نقلوا أغ قَ لة منا نحن العرب نقلوا أغالطه بال متحيص فقالوملا جاء النَّ قَ الطه بال متحيص فقالوملا جاء النَّ
: «شام  يقولون  ذباسمها هذباسمها هذا، ألن صاحبها شام هبا، واألرادنة  الساللة  وقد سميت هذه 
افالن باليش يشوم به شيمة» أي أعطاه من غري مقابل، ويقولون : «افالن ابو الشومات، 

يها األرادنة العبدة واإلماء العبدات (العزيزي).اإلماء مجع أمة التي يسميها األرادنة العبدة واإلماء العبدات (العزيزي).اإلماء مجع أمة التي يسميها األرادنة العبدة واإلماء العبدات (العزيزي).  (*)
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ه كثري اهلبات مرتفع عن الدنايا وضده قريب الشوفات، وال وجود  أي أنه كثري اهلبات مرتفع عن الدنايا وضده قريب الشوفات، وال وجود  أي أنه كثري اهلبات مرتفع عن الدنايا وضده قريب الشوفات، وال وجود  بعيد الشوفات!»
هلذا األجوف الواوي يف اللغة، فالذي يف اللغة هو األجوف اليائي ومنه الشيمة، واحدة 
الشيم، الطبيعة اخللق واألرادنة يقولون:«شيمة إذا أرادوا اخللق الطيب، والطبيعة الفاضلة، 
يْمَ وشيامت ـ كام هي يف اللغة قبلها. واجلمع أشيْمَ وشيامت ـ كام هي يف اللغة قبلها. واجلمع أشيْمَ وشيامت ـ كام هي يف اللغة  وقد قلبوا واو األجوف ياءً لوقوع كرسة 
الفصحى. وجيمعوهنا عىل شيامت. والشويمة تصغري تعظيم، وحتبب، وللتصغري يف اللغة 
لقب، عنوا به أنه كذوب زير نساء ال هذا املعنى. واحلصان شويامن، وإذا لقبوا رجالً هبذا اللقب، عنوا به أنه كذوب زير نساء ال هذا املعنى. واحلصان شويامن، وإذا لقبوا رجالً هبذا اللقب، عنوا به أنه كذوب زير نساء ال 

يعف عن حمرم، حسن املظهر، يسء املخرب.

لديات، بتضخيم الالم شيئاً من التضخيم ـ يقصدون بذلك التعظيم،  لديات، بتضخيم الالم خمِ ات، بتضخيم الالم خمِ اجلمع  ديَّة ـ لَ ط. خمِ
يء بواحدة من هذه الساللة د جيء بواحدة من هذه الساللة د جيء بواحدة من هذه الساللة إىل  د جبة إىل فرس (خالد بن الوليد)، ـ رضه ـ وقد جبة إىل فرس (خالد بن الوليد)، ـ رضه ـ وق بة إىل فرس (خالد بن الوليد)، ـ رضه ـ وقوهذه النسبة إىل فرس (خالد بن الوليد)، ـ رضه ـ وقوهذه النس
(مادبا) سنة ١٩١٤ وكانوا يتعجبون برسعتها، وبطباعها، فقد كان صاحبها يرضب بيده 
ب بطنها من األرض، لكي يمتطيها فارسها  اد ركبتيها فتتطاد ركبتيها فتتطامن إىل حد يكاد يَقرِّ د ركبتيها فتتطعىل إحد ركبتيها فتتطعىل إح
اخة أي التي تنوخ كالناقة. وقد باعها رجل من الرتابني بثمن غالٍ جداً  وا يسمووكانوا يسمووكانوا يسموهنا النوَّ

يف ذلك الزمن.

ات واحلصانمعنقيات واحلصانمعنقيات واحلصان معنقي. اجلمع  يِّة ـ نقِ عْ ي. مِ

أن  األرادنة  أراد  وإذا  جسمها،  يف  ورشاقة  عنقها،  يف  لطول  اإلسم  هبذا  ساللتها  سميت 
اخللق  تامة  إهنا  أي  وامعنقة»  زينةوامزيونة  وامعنقةة  زينةوامزيونة  وامعنقةة  زيونة  افالن «واهللا  قالوا:  زينةوامم،  افالنة  «واهللا  قالوا:  زينةوامم،  ة  التا باجلامل  أنثى  يصفوا 
ها!.. ومن هنا جاءت تسمية هذه الساللة من اخليل طويلة العنق، بشكل يتناسب مع قوامها!.. ومن هنا جاءت تسمية هذه الساللة من اخليل طويلة العنق، بشكل يتناسب مع قوامها!.. ومن هنا جاءت تسمية هذه الساللة من اخليل 

باملعنقيات!.

واجلمع الشنينات وأصل هذه التسمية أن جدة هذه الفصيلة من اخليل، كانت  ك. الشنَني  ـ
كة  تشنّ الرجل إذا هزل. وكانت هذه الرمَّ هزولة. ومهزولة. ومهزولة. والكلمة من الفصحى، يقال إسْ ضامرة 
ـ  احللبة  ـ  ابية)  (الصّ انه  (الصّ انه  ّ يسمو الذي  السباق  ميدان  يف  استثريت  فلام  باحتقار،  إليها  ينظر 
سبقت كل اخليل التي أجريت معها ، فصار احلارضون يقولون: «شفتوا فعل هالشنني؟»
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ة؟ فدعيت من ذلك اليوم، هي وساللتها الشنني، ال فرق هزولة؟ فدعيت من ذلك اليوم، هي وساللتها الشنني، ال فرق هزولة؟ فدعيت من ذلك اليوم، هي وساللتها الشنني، ال فرق  هزولصنعت هذه املهزولصنعت هذه امل أي أرأيتم ما 
ر واألنثىبني الذكر واألنثىبني الذكر واألنثى، واجلمع الشنينات!

النحاس،  من  بطاسة صغرية  النوق،  لبن  يسقيها  أمها، وكان صاحبها  نفرهتا  ـ الطويسة  ل. 
فكان  يدللها  أن  صاحبها  أراد  صغرية  مهرة  وهي  لصاحبها،  سلمت  عندما  إهنا  وقيل: 
يسقيها لبن النوق بتلك الطويسة النحاس املجلوبة من (مكة املكرمة) حمالة بآيات قرآنية 

واحدة طويسة.الواحدة طويسة.الواحدة طويسة. كريمة، وهبذا سميت تلك الساللة «طويسات» 

إعبيَّات بتضخيم الباء سميت بذلك، ألن صاحبها وهو يشورها قبل رشائها، اجلمع إعبيَّات بتضخيم الباء سميت بذلك، ألن صاحبها وهو يشورها قبل رشائها، اجلمع إعبيَّات بتضخيم الباء سميت بذلك، ألن صاحبها وهو يشورها قبل رشائها،  ة ـ  يَّ بَ م. إعْ
سميت (إعبيَّة) ومن العبيات صنف يسمون فرس فخرقتها، فسميت (إعبيَّة) ومن العبيات صنف يسمون فرس فخرقتها، فسميت (إعبيَّة) ومن العبيات صنف يسمون  فرس فخرقتها، فسقطت عباءته، وداستها الفرس فخرقتها، فسقطت عباءته، وداستها ال
أن  األرادنة  أراد  فإذا  بيان،  إعْ اكية، واحلصان  إعبية رشَّ الواحدة  اكيات،  َّ اعبيات رشَ خيله 
اضا ما عليه حكيـ  بلفظ هاضا ما عليه حكيـ  بلفظ هاضا ما عليه حكيـ  بلفظ  الق، قالوا: « ضوا برجل أنه كذاب كثري السفاح، مزواج مِطْ رِّ عَ يُ

الكاف جيامً تركية ـ هاضا اعبيان».

يل : «ألهنا أكلت خبز الرشاك اكية فجاء من أنه كان فيها ثالثة رشكاء، وقيل : «ألهنا أكلت خبز الرشاك اكية فجاء من أنه كان فيها ثالثة رشكاء، وقيل : «ألهنا أكلت خبز الرشاك  رشأما لقب الرشأما لقب الرش
ر الضيوف!املعد لقر الضيوف!املعد لقر الضيوف!».

سميت بذلك، ألن بائعها مل يرض بالثمن الذي فرض له، إىل أن أريض  ن. إعشرية واكد ـ
العادة  االستهزاء، ألن  منه  الغرض  هنا  العشرية  اإلبل وتصغري  من  العادة   االستهزاء، ألن  منه  الغرض  هنا  العشرية  اإلبل وتصغري  من  العادة   زاء، ألن  ن) (*) الَ (فِصْ بعرشة 
تعارف عليها عند البدو، أنه ال جيوز الرجوع عن املتعارف عليها عند البدو، أنه ال جيوز الرجوع عن املتعارف عليها عند البدو، أنه ال جيوز الرجوع عن البيع إال إذا اعرتض عليه الكبري، الذي 
اء البيع، فهم يقولون : أَلفوال، أما البائع نفسه، فمن العار أن حياول إلغاء البيع، فهم يقولون : أَلفوال، أما البائع نفسه، فمن العار أن حياول إلغاء البيع، فهم يقولون :  يسمون اعرتاضه 
أن البيع يتم بنطق البائع بكلمة (بعت) أو ( أي أن البيع يتم بنطق البائع بكلمة (بعت) أو ( أي أن البيع يتم بنطق البائع بكلمة (بعت) أو (اهللا يبارك لك). بلفظ كاف  «البيع باالنطاق»
رية واكد) تصغري عشرية  شَ يبارك جيامً تركية بثالث نقاط. ومنهم من قال أن األصل (إعْ

للتْحقري.

فصيحة  صحيحة  والكلمة  ومؤنث،  مذكر  بني  فرق  وال  الرضاع،  عن  فصل  إذا  الناقة  حوار  وهو  فصيل،  مجع   (*)
(العزيزي).
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غرة  ألن  بذلك  سميت  واملؤنث.  املذكر   بني  فرق  وال  االقرحيات،  اجلمع  ـ قرحيا  أَالِ  س. 
اجلدة هلذه الساللة، كان خيالط بياضها يشء من الشعرات احلمر، وهذا يسمونه القراح، 
 ية يف الفرس، إىل أن اشرت ية يفءمون بمثل هذه الشِّ ية يفءمون بمثل هذه الشِّ ِّ واالقرحيا تصغري القرحاء، وكان القوم يتشا
لك مما عامء االقرحيا عىل عيبها، وغزا عليها، فغنم غنائم كثرية، فأضحت غرهتا تلك مما عامء االقرحيا عىل عيبها، وغزا عليها، فغنم غنائم كثرية، فأضحت غرهتا تلك مما  أحد الز

يتفاءل به!.

جسمها،  لضآلة  هذا  باسمها  الساللة  هذه  سميت  وقد  ـ  إكبيشات  جسمها، واجلمع  لضآلة  هذا  باسمها  الساللة  هذه  سميت  وقد  ـ  إكبيشات  سمها، واجلمع  ـ بيشة  إكْ ع. 
باليد  أو  األصابع،  بني  تأخذه  قليل  يشء  هي  األردنية،  اللهجة  يف  والكمشة  والكبشة، 

 كمشة طحني وكلمة كبشة» ـ بالباء ـ دخلت من قر ، بّ ة حَ شِ الوحدة، فيقولون : «كمْ

جيامً  الكاف  يلفظون  فلسطني   قر وأهل  مألوفان،  باء  وامليم  ميامً  الباء  وقلب  فلسطني، 

تركية بثالث نقاط، يف حني أن األرادنة، يبقون هذه الكاف عىل لفظها املعروف. وإذا أراد 

ة» وإذا أرادوا أيضاً أن  شِ مْ يَّه كَ ة» وإذا أرادوا دلّوا عىل صغر جسم فرس أو أية دابة قالوا «هِ شِ مْ يَّه كَ ة» وإذا أرادوا دلّوا عىل صغر جسم فرس أو أية دابة قالوا «هِ شِ مْ ه كَ يَّرادنة أن ي يَّرادنة أن يدلّوا عىل صغر جسم فرس أو أية دابة قالوا «هِ دلّوا عىل صغر جسم فرس أو أية دابة قالوا «هِ األ

يشريوا إىل صغر جسم امرأة قالوا كمشة.

أما يف اللغة فكلمة كمشة، تعني الناقة الصغرية الرضع، وامرأة كمشة صغرية الثدي، وهذا 

قد حفظت  األردنية  قد حفظت جة  األردنية  ت جة  الله أن   نر قد حفظهنا  األردنية  اللهجة  أن   نر قد حفظهنا  األردنية  جة  األرادنة، ومن  الكلمة يف هلجة  األرادنة، ومن معنى من معاين  الكلمة يف هلجة  األرادنة، ومن معنى من معاين  جة 

للكلمة زيادة يف املعاين، فليسجل.

السمعة  النساء ذات  الفرس احلقرية. والصويتية من  السمعة ويكني هبا األرادنة عن  النساء ذات  الفرس احلقرية. والصويتية من  السمعة ويكني هبا األرادنة عن  النساء ذات  الفرس احلقرية. والصويتية من  ي هبا األرادنة عن  ف. اصويتيّه ـ
السيئة.

ومن  الساللة،  هذه  جدة  عينيّ  يف  حلٍ  لِكَ بذلك  سميت  كحيالت،  ومن اجلمع  الساللة،  هذه  جدة  عينيّ  يف  حلٍ  لِكَ بذلك  سميت  كحيالت،  ومن اجلمع  الساللة،  هذه  جدة  عينيّ  يف  لٍ  ـ إكحيلة  ص. 
بتلك  احتفظت  بتلك ً  احتفظت  بتلك ً  فظت  عجوزا ألن  بذلك  سميت  احت  عجوزاً  ألن  بذلك  سميت  احت   ً عجوز» «اكحيلة   : يدعى  صنف  الكحيالت 

الفرس املشهورة بالعدو ومل تقبل أن تبيعها ألحد وهي يف قيد احلياة، ألهنا كانت تقول، إن 

االكحيلة اليل ركبها (فارس) ـ ابنها الذي قتل يف إحد املعارك ـ ال جيوز أن يركبها أحد. 
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فوا هبا ـ عىل ما قالوا ـ إال بعد موت تلك العجوز، وإليها نسبت تلك الساللة.  فوا هبا ـ عىل ما قالوا ـ إال بعد موت تلك العجوز، وإليها نسبت تلك الساللةومل يترصّ فوا هبا ـ عىل ما قالوا ـ إال بعد موت تلك العجوز، وإليها نسبت تلك الساللةومل يترصّ ّ
احلصان يدعى كحيالن، واكحيالن عجوز

يت بذلك، يم بال إضافة إىل الصبح، سميت بذلك، يم بال إضافة إىل الصبح، سميت بذلك،  يم بال إضافة إىل الصبح، سمواجلمع انجيامت واحلصان انجيم بال إضافة إىل الصبح، سمواجلمع انجيامت واحلصان انج بح  ـ ق. إنْجيم الصِ
ألن جدهتا ولدهتا عند ظهور نجمة الصبح، ومنهم من قال إهنا سميت بذلك، ألن غرهتا 

كانت تشبه النجمة!

إىل  نتوصل  مل  األرادنة، ولعل هناك سالالت من اخليل  نتوا  مل  وا األرادنة، ولعل هناك سالالت من اخليل  اقتناه التي  نتهذه ملحة عن اخليل  مل  األرادنة، ولعل هناك سالالت من اخليل  اقتناها  التي  نتهذه ملحة عن اخليل  مل  األرادنة، ولعل هناك سالالت من اخليل  ا 
أسامئها!..
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الفصل الثالث

• أصول بيع اخليل األصيلة
للخيل،  احرتامهم  يدل عىل شدة  األرادنة، وذلك  عند  تقاليد خاصة  له  األصيلة،  اخليل  بيع 
ع ع كام يباع ع كام يباع  ع كام يبا ـ ال تباع كام يبا ـ ال تبا ىل أصايل ة يقولون األصيل ـ وجيمعون الكلمة عىل أصايل ة يقولون األصيل ـ وجيمعون الكلمة عىل أصايل (*) ة يقولون األصيل ـ وجيمعون الكلمة عـ واألرادنة يقولون األصيل ـ وجيمعون الكلمة عـ واألرادن ـ واألرادنفالفرس األصيلة ـ واألرادنفالفرس األصيلة 

هد بأن يقدم لبائعها من نسلها: فشاري الفرس، يتعهد بأن يقدم لبائعها من نسلها: فشاري الفرس، يتعهد بأن يقدم لبائعها من نسلها: غريها من الدواب،

لة. أ. املهرة األولة، ويسمونه األوَّ

ب. واملهرة الثانية، ويسموهنا الثانية.

ثاين؟». الك فيه مِ ويطلق عىل هاتني املهرتني اسم املثاين. ويف أقواهلم: «هي اكحيلة، وِ

يقال هذا يف املطالبات التي ال أساس هلا!..

ويشرتطون :

يِّة. يِّة.إوْ تِطلع عىل مِ يِّة.إوْ تِطلع عىل مِ ع عىل مِ د عىل ثالث،  هَّ أ. أن تِشَ

فيَّض إىل البائع يف الوقت املعني، وإذا هتاون الشاري يف ذلك ضمن كل خسارة.  ب. ان تردَّ او تُ
بعد والدة املهرة بثالث ليال، يعرض مالك الفرس تلك املهرة وأمها عىل جملس الرجال يف الشق، 

ويقول اشهدوا تر هذي أولة افالن، أو ثانية إفالن، وهي سليمة من كل أذية.

ول : «ويقول : «ويقول : «اشهدوا تر هذي أولة افالن  وعندما يبلغ عمر املهرة مائة ليلة حيرضها مرة ثانية 

نْ هزايلْ ال تغايل باالثامن لوهِ ِ االصايل ، ال هتاب الفصايل    (*) إرشْ
        املعنى اشرت اخليل األصيلة ال هتب املفاصلة ولو كانت هزيلة ال هتتم من غالء أثامهنا.
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ذبيحة  ذبيحة ذبيحة يسموهنا  ذبيحة ذبيحة يسموهنا  سموهنا  فيكرم عادة ب املهرة إىل صاحبها،  يد ذلــك يوصــــل  بذبيحة  فيكرم عادة  املهرة إىل صاحبها،  يد ذلــك يوصــــل  ذبيحة  بفالن، وبع فيكرم عادة  املهرة إىل صاحبها،  بفالن، وبعد ذلــك يوصــــل  فيكرم عادة  املهرة إىل صاحبها،  د ذلــك يوصــــل  ا ثانية  او 
التوريد.

فله  فياضة،  بدالً منها  أمها  الثانية ويقدم  أو  فله   فياضة،  بدالً منها  أمها  الثانية ويقدم  أو  فله   فياضة،  بدالً منها  أمها  ة ويقدم  باملهرة األوىل الفرس أن حيتفظ  أراد شاري  باملهرة األوىلوإذا  الفرس أن حيتفظ  أراد شاري  باملهرة األوىلوإذا  ظ 
احلق بذلك، عىل أن يشهد جملس الرجال يف عشريته عىل عزمه ذلك بعد التشهيد األول، أي بعد 
ون املهرة وأمها ساملتني من كل مرض، ط أن تكون املهرة وأمها ساملتني من كل مرض، ط أن تكون املهرة وأمها ساملتني من كل مرض،  ميض ثالث عرشة ليلة عىل والدة املهرة!.. عىل رش
ائع الفرس له احلق يف املهرة بائع الفرس له احلق يف املهرة بائع الفرس له احلق يف املهرة  ة بدالً من أمها، فإن  ـ األولة بدالً من أمها، فإن  ـ األولة بدالً من أمها، فإن  ار املهرة األوىلوإذا قرر الشاري أنه اختار املهرة األوىلوإذا قرر الشاري أنه اختار املهرة األوىل
ام املثاين. وبعد هذا اإلاألوىل التي ـ تنتجها تلك املهرة إلمتام املثاين. وبعد هذا اإلاألوىل التي ـ تنتجها تلك املهرة إلمتام املثاين. وبعد هذا اإلشهاد الذي يسمونه التشهيد ـ فإذا ماتت 
بأن يطالب بتعويض. وإذا  بالبائع كان ذلك لسوء حظه، وليس له احلق  التي خصصت  الفرس 
ماتت التي اختارها الشاري سقط حق البائع باملطالبة بام بقي له من املثاين. أما إذا ماتت املهرة قبل 

أن يشهد الشاري عليها، فإن حق البائع يظل ثابتاً عند الشاري.

ولشدة احرتامهم للرشكة يف اخليل ، التي تشبه النسب عندهم، فإن املثاين توصل إىل أصحاهبا، 
استغل  الناس  أحد  أن  اتفق  وإن  الشاري.  وعشرية  البائع  عشرية  بني  مستحكامً  العداء  كان  ولو 
انات  هو من اخليانات  هو من اخليانات  ،العداء بني قبيلته وقبيلة رشيكه ومل يوصل املثاين بآمن الطرق، عد بايقاً، والبوق ،العداء بني قبيلته وقبيلة رشيكه ومل يوصل املثاين بآمن الطرق، عد بايقاً آمن الطرق، عد بايقاً
ثاين بسبب العداء املانع عن ذلك، فإن املثاين تبقى ، أما إذا مل يتمكن الرشيك من إيصال املثاين بسبب العداء املانع عن ذلك، فإن املثاين تبقى ، أما إذا مل يتمكن الرشيك من إيصال املثاين بسبب العداء املانع عن ذلك، فإن املثاين تبقى  الكرب
ن تسليمه له ، وأن يرجع عىل رشيكه بالنفقات، أمانة ينفق عليها الذي هي عنده إىل أن يتمكن من تسليمه له ، وأن يرجع عىل رشيكه بالنفقات، أمانة ينفق عليها الذي هي عنده إىل أن يتمكن من تسليمه له ، وأن يرجع عىل رشيكه بالنفقات، 

وأمانته مقبولة، إال إذا جتاوز احلدود املعقولة.
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الفصل الرابع

• تقاليد يف شكليات بيع الفرس األصيلة، ومعانيها ورموزها
أو  نسبها،  تثبت  حجة  أو عها  نسبها،  تثبت  حجة  أو عها  نسبها،  تثبت  جة  بائ مع  يكون  أن  للبيع  املعروضة  األصيلة،  الفرس  بيع  يف  حيشرتط  بائعها  مع  يكون  أن  للبيع  املعروضة  األصيلة،  الفرس  بيع  يف  حيشرتط  عها 
الساللة  الفرس من  أن هذه  باهللا وحممد رسول اهللا  أن يكون هناك ثالثة شهود عدول يشهدون 

الفالنية، وأهنم يعرفوهنا أوالداً أتالداً من خيل العشرية الفالنية. ويبدأ البيع عىل هذا الوجه:

طَ من القمح يشءٌ عند قبضه عىل قُ طَ من القمح يشءٌ عند قبضه عىلسْ قُ ه عىلسْ طَ من القمح يشءٌ عند قبضأ. حيرض الشاري وملء يده اليمنى قمحاً وحياول أن ال يَ قُ طَ من القمح يشءٌ عند قبضأ. حيرض الشاري وملء يده اليمنى قمحاً وحياول أن ال يَسْ قُ سْ
ناصية الفرس التي يريد رشاءها، وبعد أن يفعل ذلك جييء الذي يريد بيع الفرس ويقبض عىل 

الناصية بيده فوق يد الشاري بحضور مجهور كريم.

• الرموز:
أ. القمح يرمز إىل الربكة والنامء.

رشكة، وية الرشكة، وية الرشكة، وأن  ية ال قدسية ال قدس قوط إشارة إىل األمانة يف املحافظة ب. املحافظة عىل القمح خوف السقوط إشارة إىل األمانة يف املحافظة ب. املحافظة عىل القمح خوف السقوط إشارة إىل األمانة يف املحافظة عىل
ثايناملثايناملثاين أمانة يف يده.

وهلا، ترمز إىل أن الشاري صار صاحب احلق يف صوهلا، ترمز إىل أن الشاري صار صاحب احلق يف صوهلا، ترمز إىل أن الشاري صار صاحب احلق يف  ج. قبض الشاري عىل ناصية الفرس عند أ
مكة. مكة.هذه الرَّ مكة.هذه الرَّ ذه الرَّ

د. قبض البائع عىل ما برز من يد الشاري من الناصية رمز إىل أن البائع ختىل عن حقه األسايس 
بتلك الفرس، وأن عالقتها به أو عالقته به مل تعد جذرية.
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هـ. عندما يقول الشاري بحضور الشهود واجلمهور يا «افالن أو يا أبو افالن بعتني الفرس 
ة إوْ ثانية إتشهد عىل ثالث أو تطلع عىل مية» قالوية الصفرا ـ مثالً ـ بمبلغ مية نرية مثالً إوْ أولة إوْ ثانية إتشهد عىل ثالث أو تطلع عىل مية» قالوية الصفرا ـ مثالً ـ بمبلغ مية نرية مثالً إوْ أولة إوْ ثانية إتشهد عىل ثالث أو تطلع عىل مية»  قالوية الصفرا ـ مثالً ـ بمبلغ مية نرية مثالً إوْ أولالصقالوية الصفرا ـ مثالً ـ بمبلغ مية نرية مثالً إوْ أولالص

فريد عليه : «امباركة بعت واتكلت عىل اهللا».

: «أنا رشيت واتكلت عىل اهللا، لكن وش تطيب نفسك عنه قضب  عندها يرد الشاري قائالً
ناصية كرامة للخيل اليل كرمها اهللا او رسول اهللا!؟»(١).

در من الناس الذي يبيع ! ويندر من الناس الذي يبيع ! ويندر من الناس الذي يبيع  : «أفوت مخس نريات أو عرش بحسب أرحييته (٢) فريد البائع قائالً
ب ناصية!.بال قضب ناصية!.بال قضب ناصية!.

إىل  فيصار  إىل ع  فيصار  إىل ع  يصار  الرضا مدة  اإلشهاد،  وقت  فط  الرضاع  مدة  اإلشهاد،  وقت  فط  ع  يشرت مل  إن  إما   ، حرفياً هبا  التقيد  جيب  يشرتط  مل  إن  إما   ، حرفياً هبا  التقيد  جيب  يشرتط  مل  إن  إما   ، ياً والرشو
ديمة؛ أي إن املثاين يشهد عليها بعد عرش ليايل، التقاليد، القديمة؛ أي إن املثاين يشهد عليها بعد عرش ليايل، التقاليد، القديمة؛ أي إن املثاين يشهد عليها بعد عرش ليايل، وأن مدة الرضاع ثالثون ليلة، وبعد 
ل ما فيه من القمح رمزاً إىل الربكة التي ه لتأكل ما فيه من القمح رمزاً إىل الربكة التي ه لتأكل ما فيه من القمح رمزاً إىل الربكة التي  قة، يتسلم الشاري الفرس ويبسط يدأن تتم الصفقة، يتسلم الشاري الفرس ويبسط يدأن تتم الصفقة، يتسلم الشاري الفرس ويبسط يد
طعوناً يف يعد مطعوناً يف يعد مطعوناً يف  ضة من القمح. وكل بيع للفرس األصيلتشري إليها هذه القبضة من القمح. وكل بيع للفرس األصيلتشري إليها هذه القبضة من القمح. وكل بيع للفرس األصيل ال يتم عىل هذا الوجه 

صحته .

هذا هو البيع الصحيح. وهناك بيعان ال يليقان باخليل األصيلة:

عْ ـ وهو البيع الذي خيلو من هذه الشكليات ومن الرموز؛ إذ ليس لبائع الفرس  فَ أ. بيع االمقلَ
أوىل وال ثانية وال قضب ناصية.

ـ عىل عالهتا ـ فال يشرتط فيه حضور شهود، والب. بيع االمهلوبة ـ وهو بيع الفرس املريضة ـ عىل عالهتا ـ فال يشرتط فيه حضور شهود، والب. بيع االمهلوبة ـ وهو بيع الفرس املريضة ـ عىل عالهتا ـ فال يشرتط فيه حضور شهود، وال
رشوط، وال أولة وال ثانية. ومن أمثاهلم يف األمور التي جتري بال عناية قوهلم:

ه.اه من غري أن يلتفت إىل مكان سقوطه.اه من غري أن يلتفت إىل مكان سقوطه. اه من غري أن يلتفت إىل مكان سقوط، رماه من غري أن يلتفت إىل مكان سقوط، رم غى ١. بيغى ١. بيغى امقلفع «من قلفع اليشء

صيب اخليل، فيتساقط شعره وقلام تعيش وهو مرض يصيب اخليل، فيتساقط شعره وقلام تعيش وهو مرض يصيب اخليل، فيتساقط شعره وقلام تعيش   ( َلِبْ لوبة من (اهلْ هَ هلوبة، إمْ ٢. بيعة امْ
منه.

١. هذا تقليد متَّبع ال هيمله إال نذل.
٢. بعضهم يشرتط رساً أنه ال قضب ناصية خوف االحراج.
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الفصل اخلامس

بَا با) اخليل إشْ • (شِ
هو انزاء احلصان األصيل عىل الفرس األصيلة. ولشدة حرص األرادنة عىل أنساب اخليل ، 

ال يسمحون بأن ينز عىل الفرس إال حصان أصيل معروف، يقوده صاحبه الذي حيرتف هذه 

الفرس مرتني، رياالً جميدياً ونصف  احلرفة، ويعيش منها. وكانوا يدفعون عن نزو احلصان عىل 

م». صِ م».ل من الفضة ويسمون ذلك: «نَطّ او خَ صِ م».ل من الفضة ويسمون ذلك: «نَطّ او خَ ريا

ت  (فَالَ نتاجها  سمي  صاحبها،  علم  غري  من  املرعى  يف  وهي  الفرس  لقحت  أن  اتفق  ت وإذا  (فَالَ نتاجها  سمي  صاحبها،  علم  غري  من  املرعى  يف  وهي  الفرس  لقحت  أن  اتفق  ت وإذا  (فَالَ ها 

. وكان العرب يسمون  عها يف اان الذي معها يف اان الذي معها يف املرعى أصيالً ان الذي مبأصالته، إالّ إذا كان احلصان الذي مبأصالته، إالّ إذا كان احلص وفِاليت) ال يعرتف 

هذا  أطلق  اإلسالم  جاء  وملا  اجلاهلية  يف  اإل(اخلارجي)  جاء  وملا  اجلاهلية  يف  اإل(اخلارجي)  اء  يسمونه  وفالتياً)  (فالتاً  األرادنة  يسميه  ما 

اللقب عىل اخلارج عىل السلطة  ، ومنه اخلوارج.

فيدعونه (إشبا)  أما األرادنة  الفرس (االستطراق).  إنزاء احلصان عىل  فيدعونه  يسمون  أما األرادنة  الفرس (االستطراق).  إنزاء احلصان عىل  ونه  يسمون  العرب وكان 

(شبا  اللغة  ويف  يائياً!  ناقصاً  جيعلونه  يشبي  شبى  والفعل  ة)  بوَّ (الشِّ يدعى  للنزو  املعد  (شبا واحلصان  اللغة  ويف  يائياً!  ناقصاً  جيعلونه  يشبي  شبى  والفعل  ة)  بوَّ (الشِّ يدعى  للنزو  املعد  (شبا واحلصان  اللغة  ويف  يائياً!  ناقصاً  جيعلونه  يشبي  شبى  والفعل  ة)  بوَّ (الشِّ يدعى  للنزو  املعد  صان 

يشبو) هو ناقص واوي  ، ومعنى الكلمة عال يعلو، وعىل هذا األساس تكون الكلمة صحيحة 

ذلك،  املعاجم  رجال  وأغفل  والياء،  الواو  بني  الماهتا  ترتدد  التي  األفعال  من  ولعلها  فصيحة، 

واحتفظ األرادنة بالناقص اليائي، واحتفظت املعاجم بالناقص الواوي.
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ش دَ ش، واسمع اجلمع كِ دُ • الكديش عند األرادنة واألنثى الكديشة واجلمع كُ
التي  العربية  التسمية  . واألصل يف هذه  ـ  الربذونة  ـ  الكديشة  الربذون واألنثى  الكديش هو 
ساق  كدش:  كلمة  ومعنى  العمل،  إىل  األصيل  احلصان  أو  األصيلة،  الفرس  حتويل  من  جاءت 
ا، والسوق بعجلة للدابة التي تتخذ للعمل. ردها، والسوق بعجلة للدابة التي تتخذ للعمل. ردها، والسوق بعجلة للدابة التي تتخذ للعمل.  ردهسوقها وطردهسوقها وط سوقها وطوطرد، وكرامة اخليل األصيلة ال تسمح بسوقها وطوطرد، وكرامة اخليل األصيلة ال تسمح ب
ش االحصان» إذا حوهلام للعمل، بسبب فقره أو  شَ الفرس أو كدَّ هلذا كانوا يقولون: «افالن كدَّ
حافظة عىل كرامة الفرس أو احلصان. أو إن هذه حاجته أو ضيق ذات اليد، إىل حد أعجزه عن املحافظة عىل كرامة الفرس أو احلصان. أو إن هذه حاجته أو ضيق ذات اليد، إىل حد أعجزه عن املحافظة عىل كرامة الفرس أو احلصان. أو إن هذه 
لِدا أصالً والدة فالتية، ال يعرتف األرادنة بأصالتها، فمن أجل االستفادة من  الفرس أو احلصان وُ
ديشة وعىل احلصان لقب كديش. ويف والن للعمل، فيطلق عىل األنثى لقب كديشة وعىل احلصان لقب كديش. ويف والن للعمل، فيطلق عىل األنثى لقب كديشة وعىل احلصان لقب كديش. ويف  والن للعمل، فيطلق عىل األنثى لقب كس أو احلصان حيوالن للعمل، فيطلق عىل األنثى لقب كس أو احلصان حي الفر
ال، وهو يكدش لعياله أي يكدح.. (لسان ، واحتال، وهو يكدش لعياله أي يكدح.. (لسان ، واحتال، وهو يكدش لعياله أي يكدح.. (لسان  دش لعياله يكدش كدشاً، كسب، ومجعاللغة كدش لعياله يكدش كدشاً، كسب، ومجعاللغة كدش لعياله يكدش كدشاً، كسب، ومجع

العرب مادة (ك د ش) )واألرادنة يقولون كل عمره بكادش؛ أي يشتغل بال توقف!.

بهوهنا من حصان أصيل،  تأصيل الفالت أو الفالت والفالتية ينزون عليها ؛ أي يشبهوهنا من حصان أصيل،  تأصيل الفالت أو الفالت والفالتية ينزون عليها ؛ أي يشبهوهنا من حصان أصيل،  إذا أرادوا
، وينسب إىل احلصان الذي ألقح تلك الفالتية. والناتج من البطن اخلامس يعد أصيالً

وقد مر بنا أن للخيل قاضياً خاصاً يسمى قايض الساليل.

• الصابية
هي خيل جتتمع يف يوم مشهود للسباق، وهي تشبه احللبة عند العرب قديامً. تصطف فيها اخليل 
 صفني متقابلني وخيرج كل فارس ليسابق فارساً آخر، وليس للصابية عند األرادنة رهان سو

املجد األديب ملن يسبق، وكثرياً ما كانت الصابية سبباً ملنازعات بني القبائل.

املعنى،  هذا  أرادوا  األرادنة  ولعل  الفتوة،  ة  لَ هْ جَ وهي  الصايب،  مؤنث  الصابية  اللغة:  ويف 
 ويقولون «املرة والفرس ما يتخيلهن غري اليل هو أقو : ويقولون «املرة والفرس ما يتخيلهن غري اليل هو أقو : رس ما يتخيلهن غري اليل هو أقو ألهنم يقولون: «اخليل ما عليهن عاقل»

منهـن».
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• الرهان عىل اخليل
واسم سباق خليل مسامالرهان عىل اخليل، عرف حديثاً يف األردن، وأضحت تقام مواسم سباق خليل مسامالرهان عىل اخليل، عرف حديثاً يف األردن، وأضحت تقام مواسم سباق خليل مسامة تتخذ هلذه 

الغاية، وتعنيّ للسابق منها جائزة. وأضحى عندنا ناد للسباق يدعى ناد السباق امللكي.

نبي عليه السالمخيل النبي عليه السالمخيل النبي عليه السالم  •

انت خيول كانت خيول كانت خيول رسول اهللا (ملسو هيلع هللا ىلص) مخسة أفراس:

از. ١. لزَ

رحوم أمحد ملرحوم أمحد ملرحوم أمحد زكي  ا يف واللحيف) ص ١٩ حتقيق  أنساب اخليل: (حلِّ اف، ويف حاشية  ٢. حلِ
طبعة ١٣٨٤هـ ، ١٩٦٥م.

يله. رجتز، وإنام سمي املرجتز٣. املرجتز، وإنام سمي املرجتز٣. املرجتز، وإنام سمي املرجتز بحسنه وصهَ

كب. كب.٤. والسَّ ب.٤. والسَّ

بْحة) فجاءت سابقة  بْحة) فجاءت سابقة ـ ش ش) أنه كان للنبي فرس اسمه (سَ بْحة) فجاءت سابقة ـ ش ش) أنه كان للنبي فرس اسمه (سَ نبي فرس اسمه (سَ ـ ش ش) أنه كان للمادة (هـ ش ش) أنه كان للمادة (ه ٥. وذكر لسان العرب يف 
لذلك وأعجبته.

د ذكر يفعدودة من خيل بني هاشم وقد ذكر يفعدودة من خيل بني هاشم وقد ذكر يف حاشية أنساب اخليل الصفحة  عدودة من خيل بني هاشم وقسوب. كلها معدودة من خيل بني هاشم وقسوب. كلها م سوب. كلها م٦. واليعسوب. كلها م٦. واليع
حملها  حتل  أن  قبل  األرادنة،  عند  وقيمتها  اخليل  عن  البحث  هذا  أختتم  وهبذا  رد:  الوَ اسم:   ٢٠

السيارة.





١٦٣

الفصل السادس
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الفصل السادس

علماء ــ.ين عاش اجلمل ومتى ــ فـي اعتقاد العلماء ــ.ين عاش اجلمل ومتى ــ فـي اعتقاد العلماء ــ. أاإلبل ، أاإلبل ، أ   •
•  اجلمل العربي ذو السنام الواحد واجلمل ذو السنامني .

ـي اعتقادات البدو، تفضيل مقتيناإلبل فـي اعتقادات البدو، تفضيل مقتيناإلبل فـي اعتقادات البدو، تفضيل مقتين اإلبل على الشاوي .   •
. تأليه اجلاهليني للجمل (حاشية)  تأليه اجلاهليني للجمل (حاشية)  تأليه اجلاهليني للجمل (حاشية) •
.ـي اعتقاد البدو .ـي اعتقاد البدو . ـي اعتقاد البدو اليهودي واإلبل، فـي اعتقاد البدو اليهودي واإلبل، ف   •
•  سوق الذلول بعصا اللوز للتكريم .

. •  األلوان املشهورة لإلبل
زل ـ واقتناء اإلبل من هذا اللون . ل ـ أَِالْمغَّ •  املُغزَّ

اهتاأقسام اإلبل وتسمياهتاأقسام اإلبل وتسمياهتا . أقسام اإلبل وتسمي  أقسام اإلبل وتسمي   •
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الفصل السابع

اإلبل يف اعتقاد البدو

ن الباء. اجلامل، اسم مجع، ال واحد له من لفظه، وجييء بمعنى اسم اجلنس،  تُسكَّ ن الباء. اجلامل، اسم مجع، ال وأَالِبل، وَ تُسكَّ اء. اجلامل، اسم مجع، ال وأَالِبل، وَ  •
إبالن.  اإلبل  من  للقطيعني  ويقال   ، إبَيلّ وَ  ، إبيلّ إليه  والنسبة  ة،  يْلَ بَ ُ
احد له من لفظه، وجييء بمعنى اسم اجلنس، 
إبالن.  اإلبل  من  للقطيعني  ويقال   ، إبَيلّ وَ  ، إبيلّ إليه  والنسبة  ة،  يْلَ بَ ُ
اء. اجلامل، اسم مجع، ال واحد له من لفظه، وجييء بمعنى اسم اجلنس، 
إبالن.  اإلبل  من  للقطيعني  ويقال   ، إبَيلّ وَ  ، إبيلّ إليه  والنسبة  ة،  يْلَ بَ ُ

اء. اجلامل، اسم مجع، ال و
أ وتصغريه  آبال،  مجعه  إبالن. مؤنث،  اإلبل  من  للقطيعني  ويقال   ، إبَيلّ وَ  ، إبيلّ إليه  والنسبة  ة،  يْلَ بَ أُ وتصغريه  آبال،  مجعه  إبالن. مؤنث،  اإلبل  من  للقطيعني  ويقال   ، إبَيلّ وَ  ، إبيلّ إليه  والنسبة  ة،  يْلَ بَ ُ

لّت». الة صَ رفَ الصَّ ، لَوِ اتْعَ بِلْ واألرادنة يقولون: «بِل« ومن أقواهلم : «هذي الْ

اعتقد العلامء أن اجلمل عاش يف شاميل (أمريكا) قبل مائة ومخسة وسبعني ألف سنة (١٧٥٫٠٠٠) 
وبعدها انترش هذا احليوان، بل اختفى من تلك الديار األمريكية ومل يعرف هلذا االختفاء سبب.

يف  منترشة  كانت  انقرضت،  التي  احلوافر  ذات  اللبائن،  من  جمموعة  اإلبل،  أو  واجلمل، 
هي  احليوانات  تلك  إىل  األصناف  أقرب  ومن  (أسرتاليا).  عدا  ما  العامل.  من  واسعة  مساحات 

ما) و(اإلياكا) يف جنبي (أمريكا). ما) و(اإلياكا) يف جنبي (أمريكا(الالَّ اكا) يف جنبي (أمريكا(الالَّ

أما اجلمل الذي اآلن فهو عىل نوعني فقط مها:

أ. اجلمل العريب، ذو السنام الواحدة، ويستخدمه البدو للركوب وللتحميل. 

يف  عرف  وقد  للتحميل.  ويستخدم  الدمهج.  اسم  عليه  ويطلق  السنامني  ذو  واجلمل  ب. 
(منغوليا) ويف (تركستان) وما يزال موجوداً فيهام.

الصبور  الرجل  املتأرجحة، يشبّه األرادنة  وقد سمي اجلمل (سفينة الصحراء) بسبب مشيته 
يعيش معظمها يف  العريب  الصنف  العامل نحو ثالثة ماليني مجل من  واحلقود باجلمل. ويوجد يف 

(آسيا) و(إفريقيا).

أما الدمهج ذو السنامني، فيوجد منه نحو مليون تعيش يف (آسيا). واجلمل يتكاثر يف موسم 
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، أما الناقة ذات السنام الواحدة  معني، ومدة محل الناقة ذات السنامني  ثلثمئة ومخسة وثامنون يوماً
فمدة محلها  ثلثمئة ومخسة عرش يوماً!.

يقول العلامء إن فصيلة اجلمل عريقة جداً يف القدم، ويقولون: «إهنا عرفت يف شاميل أمريكا منذ 
أربعني مليون سنة. وقد كانت صغرية احلجم، ثم كربت منذ عرشة ماليني سنة». ويف هذا العرص 
انترشت اإلبل يف آسيا وإفريقيا، وأوروبا.  ـ إىل (آسيا) ومنذ مليون سنة  ـ اإلبل  وصلت اجلامل 
وقبل امليالد بألف سنة استعملها الصينيون القدامى. وسنة ١٨٥٠ أحرض اجليش األمريكي نحو 

ثامنني مجالً من إفريقيا وآسيا إىل (تكساس) و (كاليفورنيا).

:(١) تقادات البدو يف اعتقادات البدو يف اعتقادات البدو اإلبل •

للبدو يف اإلبل  اعتقادات غريبة، فهم يقدروهنا أعظم تقدير، ومقتني اإلبل عندهم أرفع منزلة 
من مقتني الشاء، فإذا أرادوا الدعاء بالرش عىل إنسان، قالوا : «عساك ما احتلب غري وانت قاعد!»
حيلب  الذي  هو  قاعداً،  حيلب  والذي  الناقة  حالب  هو  واقفاً،  قاعداًلب  حيلب  والذي  الناقة  حالب  هو  واقفاً،  قاعداًلب  حيلب  والذي  الناقة  حالب  هو   ،ً حي فالذي  جيامً.  القاف  واقفابلفظ  حيلب  فالذي  جيامً.  القاف  واقفابلفظ  لب 
يلهم صاحب اإلبل عىل الشاوي ليس جديداً، العتقادهم أن اإلبل رة، وتفضيلهم صاحب اإلبل عىل الشاوي ليس جديداً، العتقادهم أن اإلبل رة، وتفضيلهم صاحب اإلبل عىل الشاوي ليس جديداً، العتقادهم أن اإلبل  رة، وتفض والبقرة، وتفض والبق ة والعنزالنعجة والعنزالنعجة والعنز

ة لصاحبها١ مفخرة ومعزَّ

قال عيل الدسم يف قصيدته املعروفة بـ (شيخة القصيدة) (٢):

بَة يْ هَ إوْ  ة  زَّ عَ مَ ةْ  بَ يْ هَ إوْ  ة  زَّ عَ مَ ةْ  بَ يْ هَ إوْ  ة  َّ بَه وصاتــــــي،  زثامـــــن  عَ مَ بَهْ  وصاتــــــي،  زثامـــــن  عَ مَ  ْ

العراقيبْ رشَ  جِ  ، ّ الربَ ــــنَ  فْ ابْسِ ليـــــــك  العراقيبْعَ رشَ  جِ  ، ّ الربَ ــــنَ  فْ ابْسِ ليـــــــك  العراقيبْعَ رشَ  جِ  ، ّ َ

يبة الروِّ وَ و  هُ يرميكِ  ال  بِدْ  يبةأَلزِّ الروِّ وَ و  هُ يرميكِ  ال  بِدْ  يبةأَلزِّ ِّ

النيـــــبْ  َ اختىلَّ وِ انْ  الضِ شَ  وَ حلَ ــــــبْ  تِرغَ

بد القرد وال سيام الصنف املعروف بـ (الرياح) وعبد  ١.  لقد كان اجلمل يف عداد معبودات العرب يف اجلاهلية، كام عُ
(اليوم) أيضاً (العزيزي).

٢. رواها لنا املرحوم (توما احلامرنة).
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يْبَه شَ بِلْ  قَ مِنْ  بَهِبْ  يْ شَ بِلْ  قَ مِنْ  هِبْ  ي يِشِ نَــــــمْ  بَْغَ يْ شَ بِلْ  قَ مِنْ  يِبْ  يِشِ نَــــــمْ  بَْغَ يْ شَ بِلْ  قَ مِنْ  ِبْ  ال اعــــــيَ  يرَ يِشِ نَــــــمْ  الْغَ اعــــــيَ  يرَ يِشِ نَــــــمْ  ْغَ

يبْ الشّ وَ اهلـمِّ  تِبْعـــــدَ  ة،  ــــــزَّ عَ مَ ـــلْ  البـِ وَ

رِف الصالة، صلت». ومن أمثاهلم: «البل  رِف الصالة، صلت». ومن أمثاهلم: «البل فمن تقديرهم لإلبل قوهلم كام أسلفنا: «أَلبل لَوِ اتعَ رِف الصالة، صلت». ومن أمثاهلم: «البل فمن تقديرهم لإلبل قوهلم كام أسلفنا: «أَلبل لَوِ اتعَ قديرهم لإلبل قوهلم كام أسلفنا: «أَلبل لَوِ اتعَ
الَيلَ ما جيود» يعتقد البدو أن اهللا ملا خلق اإلبل، عرفَ اليهود أن اإلبل،  لِّيل جيود، وَ الَيلَ ما جيود» يعتقد البدو أن اهللا ملا خلق اإلبل، عرفَ اليهود أن اإلبل، بل هيود، جتي الَ لِّيل جيود، وَ د البدو أن اهللا ملا خلق اإلبل، عرفَ اليهود أن اإلبل، بل هيود، جتي الَ
اليهود، إىل اإلبل، وأخفاها يف عضده،  اليهودود) جد  هودود) جد  اليهي أكرم ما خلق اهللا يف عامل احليوان، فعمد (ه اليهي أكرم ما خلق اهللا يف عامل احليوان، فعمد (هود) جد  ود) جد 
بث جد اليهود هذا، وبأنه فعل ما فعل، ليحول بني العرب وامتالك هذا احليوان فلام علم اهللا بخبث جد اليهود هذا، وبأنه فعل ما فعل، ليحول بني العرب وامتالك هذا احليوان فلام علم اهللا بخبث جد اليهود هذا، وبأنه فعل ما فعل، ليحول بني العرب وامتالك هذا احليوان 
في عضده، فخرجت اإلبل  رهُ املقدس الرشيف. نقم عىل جد اليهود هذا، ولعنه ولعن نسله، ومهَ
عىل  اهللا  م  حرّ وقد  كافة.  اهللا  خلق  عىل  هلم  ترشيفاً  للعرب  سلمها  ثم  تسعى،  كالديدان  عىل صغرية،  اهللا  م  حرّ وقد  كافة.  اهللا  خلق  عىل  هلم  ترشيفاً  للعرب  سلمها  ثم  تسعى،  كالديدان  عىل صغرية،  اهللا  م  ّ
م اإلبل إىل يوم الدين. غري أن كل رشف اإلبل وقداستها، كسبت شيئاً من خلق اليهود، اليهود حلم اإلبل إىل يوم الدين. غري أن كل رشف اإلبل وقداستها، كسبت شيئاً من خلق اليهود، اليهود حلم اإلبل إىل يوم الدين. غري أن كل رشف اإلبل وقداستها، كسبت شيئاً من خلق اليهود، 

َذي مِن دمه دهراً، ومن ذلك:دهم، تغتَذي مِن دمه دهراً، ومن ذلك:دهم، تغتَذي مِن دمه دهراً، ومن ذلك: دهم، تغتبسبب إقامتها يف عضد (هود) جدهم، تغتبسبب إقامتها يف عضد (هود) ج

أ. شدة اخلنوع الذليل، فهي ال تأنف اإلقامة عند الشحيح، كام تقيم عند الكريم املتالف.

ب. احلقد، فهم يقولون أحقد من مجل.

ج. حتنيَّ الفرصة لالنتقام.

ة تقديسهم ـ البدو ـ لإلبل يعتقدون أن عرش الباري يضطرب أشد االضطراب، نقمة  ة تقديسهم ـ البدو ـ لإلبل يعتقدون أن عرش الباري يضطرب أشد االضطراب، نقمة ولشدِّ طراب، نقمة ولشدِّ
جون يمتنعون من حلب اإلبل، عىل دافق اللبن ـ أي لبن اإلبل ـ ، والبدو األرادنة، كانوا عندما حيجون يمتنعون من حلب اإلبل، عىل دافق اللبن ـ أي لبن اإلبل ـ ، والبدو األرادنة، كانوا عندما حيجون يمتنعون من حلب اإلبل، 
وحجة  حجتهم  وسد  حجتهم  وسد  تهم  فتف حجرض،  فتفسد  حجرض،  سد  األ عىل  يشء  لبنها  من  يسقط  أن  من  حذراً  الشمس،  غروب  عند 
عبادة التي أبطلها األسود)، تلك العبادة التي أبطلها األسود)، تلك العبادة التي أبطلها  ِ (اجلمل  ِ (اجلمل احلجاج. ولعل ذلك متخلّف عن عبادة اجلاهليني لـ  ِ (اجلمل احلجاج. ولعل ذلك متخلّف عن عبادة اجلاهليني لـ  جاج. ولعل ذلك متخلّف عن عبادة اجلاهليني لـ 
افظون عىل ذلك، بأسلوب غريب من اإلسالم يف  ما أبطل من (الوثنيات)، غري أن البدو ظلوا حيافظون عىل ذلك، بأسلوب غريب من اإلسالم يف  ما أبطل من (الوثنيات)، غري أن البدو ظلوا حيافظون عىل ذلك، بأسلوب غريب من 

اخلرافة، والوهم.

اللغة  يف  (اهلمصة)  وهي  ِصة)  (االِمهْ يدعوهنا  حفرة  هيودي  كل  عضد  يف  أن  ويعتقدون  •

دائم  شاهد  اهلمصة  تلك  «إن  ويقولو:  البعري.  غارب  يف  برة  الدَّ من  تبقى  هنة  وتعني  الفصحى، 
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ويرثه اليهويرثه اليهودي إىل يوم الدين، تنادي بأن جد اليهود املدعو (هود) قد خان األمانة، ورسق اإلبل، 
آدم وحواء، وشجرة  ف عن خطيئة  االعتقاد حمرّ هذا  آدم وحواء، وشجرة لعل  ف عن خطيئة  االعتقاد حمرّ هذا  آدم وحواء، وشجرة لعل  ف عن خطيئة  رّ و للعرب.  منه، ووهبها  اهللا  فاسرتدها 
تقاراًها البدو يف اليهود، احتقاراًها البدو يف اليهود، احتقاراً معرفة اخلري والرش. وعن اخلطيئة األصلية عند املسيحيني. وقد حرص

من البدو هلم. ويسموهنم (إهيود)».

ى (البل) وهم عظمى (البل) وهم عظمى (البل) وهم  بَر اإلبل من أفظع الكبائر، ألنه تشويه هلبة اهللا ال بَر اإلبل من أفظع الكبائر، ألنه تشويه هلبة اهللا العظمويعتقد البدو أن صبغ وَ عظمويعتقد البدو أن صبغ وَ
يعتقدون أن اإلنسان عاجز عن أن يمنح اإلبل لوناً أفضل من لوهنا الذي وهبه اهللا هلا.

امتهان هلا، العتقادهم أن عصا  اللوز  ـ بغري عصا  امتهان هلا، العتقادهم أن عصا لول  اللوز  ـ بغري عصا  تقادهم أن عصا لول  الذ ويرون أن سوق اإلبل ـ وال سيام 
. قال الشاعر: . قال الشاعرستعملوها يف سوق إبلهم تربكاً . قال الشاعرستعملوها يف سوق إبلهم تربكاً لهم تربكاً اللوز خاصة باألنبياء، وهلذا ا

ز، ــــــوْ ه هَ زَ ـــــــوز اهيْـــــــوُ ــــا للَ صَ «ابْعَ ز،  ــــــوْ ه هَ زَ ـــــــوز اهيْـــــــوُ ــــا للَ صَ «ابْعَ ز،  ــــــوْ ه هَ زَ ـــــــوز اهيْـــــــوُ ــــا للَ صَ ْعَ
«! ــــــزّ او متشـــــي هرفــــاً، ما هـــــــو كَ     

، بأنه يريد رضهبا  املعنى: راكب هذه الذلول رفيق هبا ال يرضهبا، لكنه يوهم هذه الذلول إهياماً
اللوز.  إىل جسمها، ولشدة رفقه هبا، ال يستعمل سو عصا  العصا ال تصل  اللوز، لكن  إىل جسمها، ولشدة بعصا  العصا ال تصل  اللوز، لكن  دة بعصا 
ولنشاط هذه الذلول، فإهنا متيش برسعة غري مدفوعة بالرضب. ويف مأثور أقوال البدو: «العرش 

ما جضَ غري من ثالث:

فقة اللبن، قال أحد البدو ـ بال تسمية ـ واهللا ما أنا خايف من ذنب من الذنوب خويف مِنْ  أ. دَ
كرِّ عىل اللبن. ةِ السِّ ، إوْ خطِّ بَنْ ة اللِّ قِ فْ كرِّ عىل اللبن.َ ةِ السِّ ، إوْ خطِّ بَنْ ة اللِّ قِ فْ لبن.َ كرِّ عىل الد ةِ السِّ ، إوْ خطِّ بَنْ ة اللِّ قِ فْ كرِّ عىل الدَ ةِ السِّ ، إوْ خطِّ بَنْ ة اللِّ قِ فْ َ

ر ـ أي األعزل ـ وِ ر ـ أي األعزب. دفقة دم الصاحب املِعْ وِ ر ـ أي األعزب. دفقة دم الصاحب املِعْ وِ صاحب املِعْ

ه، اونخاين او ما انتخيت»! قُّ ه، اونخاين او ما انتخيت»!آاكل حَ قُّ ه، اونخاين او ما انتخيت»!آاكل حَ قُّاخياه   وانا م قُّاخياه   وانا مآاكل حَ آاكل حَ ج. صيحة االخو (١) يوم يقول : «و

أما كلمة هاز هيوز هوزاً، فلم أعثر يف كتاب باملعنى الذي يستعملها به األرادنة. يف أقواهلم:

كرسها ـ تكصمها ـ .و ال تكرسها ـ تكصمها ـ .و ال تكرسها ـ تكصمها ـ . ز ا اةِ الْعِ صَ وز يف عَ ز اُ اةِ الْعِ صَ وز يف عَ ز اُ اةِ الْعِ ه صَ وز يف عَ اةِ الْعِ هُ صَ وز يف عَ ُ أ.

ُه.او ال تِرضبُه.او ال تِرضبُه. وز اجللب  ب. هُ
فة عليه». (١) يف أقواهلم : «االخو ما طبقت الشِّ
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فصل الثاالفصل الثاالفصل الثامن

• األلوان املشهورة لإلبل
ح واألنثى وضحا ـ بال مهزة ـ . للناقة البيضاء،  ضَ حْ مجع للمذكر وللمؤنث املفرد أوْ أ. ألِوضِ
زل ـ إال كبار  غَ ل ـ االِمْ زَّ ل) وال يمتلك املُغَ واجلمل األبيض والقطيع من هذه اإلبل يدعى (أالِمغزَّ

األغنياء والزعامء.

ّ قال الشاعر: ّ قال الشاعر:ربَ ّ قال الشاعر:ربَ َ ّ قال الشاعر:ال مفرد هلا، وهي اإلبل ذات اللون املُغ َ ّ قال الشاعر:ال مفرد هلا، وهي اإلبل ذات اللون املُغ ّ قال الشاعر:ربال مفرد هلا، وهي اإلبل ذات اللون املُغربَ ّ قال الشاعر:ربَ َ ّ قال الشاعر:ال مفرد هلا، وهي اإلبل ذات اللون املُغ ّ قال الشاعر:ربَ َ ب. املغاتري، و

، دباشْ االَ ــــات  غَ وْ رَ نِدَ  عِ بتك  لَ طَ اهللا  وْ«يا  رَ نِدَ  عِ بتك  لَ طَ اهللا  وْ«يا  رَ نِدَ  عِ بتك  َ

سود!..» ِنْ  هلَ نْ  َ يِربْ مغاتيــــر،  اوْ  ــــحٍ  ضْ وِ

إىل  املوايش  الرعايا من  تعد هبا  التي  الفرتة   ، الشمس  إهلي أطلب منك عند غياب  يا  املواى:  الرعايا من  تعد هبا  التي  الفرتة   ، الشمس  إهلي أطلب منك عند غياب  يا  املواى:  الرعايا من  د هبا  تعاملعن التي  الفرتة   ، الشمس  إهلي أطلب منك عند غياب  يا  تعاملعنى:  التي  الفرتة   ، الشمس  إهلي أطلب منك عند غياب  يا  ى: 
ريـ تريـ تريـ  لبة أو دعاء، أن هتب يل رعايا من اإلبل الوضح، واملغا لبة أو دعاء، أن هتب يل رعايا من اإلبل الوضح، واملغاحاهبا، هذا الوقت الذي ال ترد فيه طَ أن هتب يل رعايا من اإلبل الوضح، واملغاحاهبا، هذا الوقت الذي ال ترد فيه طَ لبة أو دعاء، أص لبة أو دعاء، أصحاهبا، هذا الوقت الذي ال ترد فيه طَ حاهبا، هذا الوقت الذي ال ترد فيه طَ

تسري إىل جانبها السود من اإلبل.

قح، الناقة شقحا والشقحا هي التي خيالط بياضها ميل إىل الشقرة، ويف  قِحْ اجلمل أشَ ج. شِ
قح) بدالً من (وِضح). رواية البيت السابق (شِ

كالشعر  أبيض  وبر  سوادها  خيالط  التي  الناقة  وهي   ، لَحا  مَ والناقة  لَح  أمْ اجلمل  ـ  لِح  مِ د. 
األشمط.

هـ. سود اجلمل أسود الناقة سودا وهم حيبون السود من اإلبل لقدرهتا عىل حتمل املشقات، 
وقد قال عنرتة:
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حلوبة وأربعـــــــون  اثنتــــــان  «فيهـــــا 
األسودِ الغــــــراب  كخافيـــــةِ  ســــــوداً 

• أقسام اإلبل وتسمياهتا
اثها.اإلبل عامة، اسم (البل) ال فرق بني ذكورها وإناثها.اإلبل عامة، اسم (البل) ال فرق بني ذكورها وإناثها. األرادنة يطلقون عىل 

ويقولون اهلجن، قال الشاعر يف إحد اهلجينيات:

، سِ الِرضّ امـــــــنَ  ـــــن  جَّ هَ ــــــن  سِ«أهلِجِ الِرضّ امـــــــنَ  ـــــن  جَّ هَ ــــــن  سِ«أهلِجِ ِرضّ

ينْــــــة.» خَ ادْ وِ بَّة)  (جِ ن  نَحـــــــرِّ تَ

خينة)  بِّة) و (ادْ س) واجتهت يف هرهبا بال انحراف إىل (جِ املعنى: اإلبل نفرت هاربة من (الرضِّ
ومها مكانان معروفان عندهم. ولنفور البدو من الضيم الذي هو األصل يف اسم (دخينة) جاءوا 

مزة هبمزة هبمزة موصلة إىل اللفظ، فقالوا (إدخينة).

ر الرسيع احلركة. جني ـ وهو القعود احلُ جني ـ أَهلْ جني ـ أَهلْ أَهلْ• أَهلْ• 

لة. والذلول قعود فتى أو جذعة من النوق،  لة. والذلول قعود فتى أو جذعة من النوق، ذكر وأنثى، اجلمع ذِالن وأَذِ لة. والذلول قعود فتى أو جذعة من النوق، ذكر وأنثى، اجلمع ذِالن وأَذِ ع ذِالن وأَذِ رق بني ال فرق بني ال فرق بني  ذلول ـ الذلول ـ الذلول ـ   •

ذلوالً  تدعى  واألنثى   ! ذلوالً هنا دعي  لراكبه، ومن  طيِّعاً  فيميس  ذلوالً دريباً خاصاً  تدعى  واألنثى   ! ذلوالً هنا دعي  لراكبه، ومن  طيِّعاً  فيميس  ذلوالً دريباً خاصاً  تدعى  واألنثى   ! ذلوالً هنا دعي  لراكبه، ومن  طيِّعاً  فيميس  اً خاصاً  ت منهام  تدريبيدرب كل  منهام  دريبيدرب كل 
ـ والقلوً ـ أيضاً ـ والقلوً ـ أيضاً ـ والقلوص من الفصحى . ً ـ أيضاً وقلوصاً ـ أيضاً وقلوصا

وار) من احلريان سميت املحطة  وار) من احلريان سميت املحطة  مفردها (إحْ وار) من احلريان سميت املحطة  مفردها (إحْ ا (إحْ ِرياحلِرياحلِرين • وصغار اإلبل ـ من حني والدهتا تدعى 

تل فيها من االتي جنويب (عامن أم احلريان)، لكثرة ما قتل فيها من االتي جنويب (عامن أم احلريان)، لكثرة ما قتل فيها من احلريان يف إحد املعارك بني بعض قبائل 
األردن، أيام مل يكن للحكم سيطرة عىل البادية، وعند اهلزيمة داست اإلبل حرياهنا، فدعى املوقع 

س فيها حريان كام أسلفنا.(أم احلريان) لكثرة ما ديس فيها حريان كام أسلفنا.(أم احلريان) لكثرة ما ديس فيها حريان كام أسلفنا.

ا يف اللغة فيقال: ثِني  نة الثالثة، السنة الثالثة، السنة الثالثة، هذا يف البادية ـ واجلمع ثنيان. أمّ فَّ يف  أَلثِّني ويكون يف اخلُ
ِناء وة، واجلمع يف اللغة (ثِناء وة، واجلمع يف اللغة (ثِناء وثنيان وأثناء واألنثى ثِنيِّة ومجعها  ة، واجلمع يف اللغة (ثلثة، وللخف يف السادسة، واجلمع يف اللغة (ثلثة، وللخف يف السادس ظلف يف الثاللظلف يف الثاللظلف يف الثا
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نيَّة عىل ثنايا. ثنيات). أما يف هلجة األرادنة، فتجمع ثَ

ون ناقة رباع، ومجل رباع.ي بلغ الرابعة ال فرق بني الناقة واجلمل فيقولون ناقة رباع، ومجل رباع.ي بلغ الرابعة ال فرق بني الناقة واجلمل فيقولون ناقة رباع، ومجل رباع. باع ـ هو الذ • الرِّ

الصبور،  للرجل  اللفظ  الصبور، ستعار  للرجل  اللفظ  الصبور، ستعار  رجل  وي االمحال.  ثقيالت  القادر عىل  الذكر  للجمل  لللقب  اللفظ  ويستعار  االمحال.  ثقيالت  القادر عىل  الذكر  للجمل  لللقب  اللفظ  ستعار  ـ  يْد  حَ  •

د وحيدان) وإذا بالغوا يف الثناء عىل جمموعة من الرجال قالوا :  يوُ د وحيدان) وإذا بالغوا يف الثناء عىل جمموعة من الرجال قالوا : الكريم الشجاع، واجلمع (إحْ يوُ د وحيدان) وإذا بالغوا يف الثناء عىل جمموعة من الرجال قالوا : الكريم الشجاع، واجلمع (إحْ ُ
ن ارتوتِ الرجاجيل» تُوت» وال يستعملون املفرد، فإذا أرادوا املفرد، قالوا : «إفالن ما مثله إمْ «إرْ
العرب  يكن  ومل  أيضاً،  اخلنازير  اللغة  يف  والرتوت  ورتوت،  رتان  مجع  الرئيس  اللغة  يف  العرب والرت  يكن  ومل  أيضاً،  اخلنازير  اللغة  يف  والرتوت  ورتوت،  رتان  مجع  الرئيس  اللغة  يف  العرب والرت  يكن  ومل  أيضاً،  اخلنازير  اللغة  يف  وت 
يف  اليونان  م  كرَّ وقد  (اليونان).  ذلك  إىل  سبقهم  بل  باخلنازير  الرجال  عظامء  يشبهون  وحدهم 
جاهليتهم اخلنزير واملرصيون يف جاهليتهم كرموا اخلنزير (*). فال عجب إذا استعري جانب القوة 

يف هذا احليوان للرجل العظيم.

وص، فإن مل جيد الفقري خنوصاً، صنع من العجني خنوصاً وشواه وضحى به كانوا يف أحد أعيادهم يضحون بخنَّوص، فإن مل جيد الفقري خنوصاً، صنع من العجني خنوصاً وشواه وضحى به كانوا يف أحد أعيادهم يضحون بخنَّوص، فإن مل جيد الفقري خنوصاً، صنع من العجني خنوصاً وشواه وضحى به   (*)
(العزيزي).
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سم الثالثالقسم الثالثالقسم الثالث



واء .األرادنة ـ البدو وعلم األنواء .األرادنة ـ البدو وعلم األنواء .   •
ــ األنواء ــاء ــ األنواء ــاء ــ األنواء ــ اء ماذا يعين البدو باألنواء ماذا يعين البدو باألنو   •

•  احلديث الشريف ثالث من أمر اجلاهلية .
•  من قال سقينا بالنجم ، فقد آمن بالنجم (حديث شريف) .

•  منازل القمر عند األرادنة مثانية وعشرون.
أمساء هذه املنازل .  أمساء هذه املنازل .  أمساء هذه املنازل . •

ـتفسري معاني املنازل . ـ منازل القمر ــتفسري معاني املنازل . ـ منازل القمر ــ تفسري معاني املنازل . ـ منازل القمر ـ  تفسري معاني املنازل . ـ منازل القمر ـ   •
أقوال األرادنة فـي علم األنواء .  أقوال األرادنة فـي علم األنواء .  أقوال األرادنة فـي علم األنواء . •

•  اعتزاز البدوي ببداوته ونظرته إىل الفالح والفالحة .
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الفصل األول

ـ وعلم األنواء : األرادنة ـ البدو ـ وعلم األنواء : األرادنة ـ البدو ـ وعلم األنواء :  •

يوث.ـ ((النَّو) ـ بال مهز ـ تقلبات اجلو، والرياح املختلفة، واألمطار والغيوث.ـ ((النَّو) ـ بال مهز ـ تقلبات اجلو، والرياح املختلفة، واألمطار والغيوث. ـ ((النَّو) ـ بال مهز ـ تقلبات اجلو، والرياح املختلفة، واألمطار والغيعني األرادنة بـ ((النَّو) ـ بال مهز ـ تقلبات اجلو، والرياح املختلفة، واألمطار والغيعني األرادنة ب

به، وهو نجم طلوع رقيبه، وهو نجم طلوع رقيبه، وهو نجم  * نجم من املنازل يف املغرب مع الفجر ، و وء) سقوطويف اللغة : (النَّوء) سقوطويف اللغة : (النَّوء) سقوط
آخر يقابله من ساعته يف املرشق، يف كل ليلة إىل ثالثة عرش يوماً ، وهكذا كل نجم منها إىل انقضاء 
، فتنقيض مجيعها، مع انقضاء «السنة» وقيل غري هذا  ، فتنقيض مجيعها، مع انقضاء «السنة» وقيل غري هذا السنة ما خال اجلبهة فإن هلا أربعة عرش يوماً ذا السنة ما خال اجلبهة فإن هلا أربعة عرش يوماً

رية، ليس هنا مقام تفصيلها.أقوال كثرية، ليس هنا مقام تفصيلها.أقوال كثرية، ليس هنا مقام تفصيلها.

ويف احلديث الرشيف، ثالث من أمر اجلاهلية:

أ. الطعن يف األنساب.

ب. والنياحة.

واء.جـ. واألنواء.جـ. واألنواء.

آمن  فقد  بالنجم،  سقينا  قال  من  (ملسو هيلع هللا ىلص)  النبي  قول  «وذكر  أماليه:  بعض  يف  (الزجاج)  آمن وقال  فقد  بالنجم،  سقينا  قال  من  (ملسو هيلع هللا ىلص)  النبي  قول  «وذكر  أماليه:  بعض  يف  (الزجاج)  آمن وقال  فقد  بالنجم،  سقينا  قال  من  (ملسو هيلع هللا ىلص)  النبي  قول  «وذكر  أماليه:  بعض  يف  زجاج) 
* الساقطة يف املغرب هي األنواء والطالعة يف املرشق هي البوارح.
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بالنجم، وكفر باهللا».

أما األرادنة فيقولون أن للقمر ثامنية وعرشين منزالً يشري إليها ثامنية وعرشون نجامً فيسموهنا 
بام كان يُسميها اجلاهليون:

طان ، (أ) ١. الرشَّ

بُطني ، (ب)٢. والبُطني ، (ب)٢. والبُطني ، (ب).

٣. والنجم، (ج).

٤. والدبران ، (د).

ـ). واهلقة، (هـ). واهلقة، (هـ). وهبا شبهت الدائرة التي تكون بجنب بعض الدواب. ٥. و

ة من سامت اإلبل، يف منخفض العنق.٦. واهلَنْعة، (و) . سمة من سامت اإلبل، يف منخفض العنق.٦. واهلَنْعة، (و) . سمة من سامت اإلبل، يف منخفض العنق.

٧. والذراع، (ز).

٨. والنثرة، (ح) .

طرف ، (ط).٩. والطرف ، (ط).٩. والطرف ، (ط).

.() ، ١٠. واجلبهة

بْرة األسد. ١١. واخلراتان، (ك) . ومها نجامن ومها زُ

ة، (ل). ١٢. والرصفَ

اء، (م). ١٣. والعوّ

امك، (ن). ١٤. والسِّ

، (س). رْ فَ ١٥. والغَ

باين ، (ع) . ١٦. والزُّ

١٧. واإلكليل، (ف).



١٧٩

١٨. والقلب، (ص).

لة، (ق). لة، (ق).والشوّ لة، (ق).والشوّ ّ  .١٩

٢٠. والنعائم، (ر).

يُغار فيها أيام الغزو، واليواقع رجل امرأته فيها،  دة، وهي رش املناز٢١. والبلدة، وهي رش املناز٢١. والبلدة، وهي رش املنازل عندهم، ال 
د يف ليلة دة يكون أمحق، موبوء األخالق، ومثله الذي يولد يف ليلة دة يكون أمحق، موبوء األخالق، ومثله الذي يولد يف ليلة  دة يكون أمحق، موبوء األخالق، ومثله الذي يولالعتقادهم أن الطفل املتكون يف ليلة البلدة يكون أمحق، موبوء األخالق، ومثله الذي يولالعتقادهم أن الطفل املتكون يف ليلة البل

البلدة. (ش).

د الذابح، (ث).٢٢. وسعد الذابح، (ث).٢٢. وسعد الذابح، (ث).

ع ، (خ). ٢٣. وسعد بلَ

٢٤. وسعد األخبية ، (ض).

٢٥. وسعد السعود، (ذ) .

٢٦. وفراغ الدلو املقدم، (ط).

و املؤخر، (ض)غ الدلو املؤخر، (ض)غ الدلو املؤخر، (ض) غ الدل٢٧. وفرغ الدل٢٧. وفر

٢٨. واحلوت، (ع).

كون نوء حتى يكون معه مطر، واال فال نوء!. هذه هي منازل وكان ابن األعرايب يقول: «ال يكون نوء حتى يكون معه مطر، واال فال نوء!. هذه هي منازل وكان ابن األعرايب يقول: «ال يكون نوء حتى يكون معه مطر، واال فال نوء!. هذه هي منازل 
يها، بعد هذا:القمر عندهم وسنذكر معانيها، بعد هذا:القمر عندهم وسنذكر معانيها، بعد هذا:

مر.، قيل مها أول منازل القمر.، قيل مها أول منازل القمر. نجامن  ان ـ طَ َ ان ـ١. الرشَّ طَ َ ان ـ١. الرشَّ طَ َ َّ

ومها معرتضان، من الشامل إىل اجلنوب.

. ٢. البُطني ـ منزل من منازل القمر، وهو ثالثة كواكب صغار، مستوية التثليث، كأهنا أثايفّ

باأللف  عليها  علم  وهو  الثريا،  أرادوا  النجم،  العرب  أطلقت  وإذا  الكواكب،  ـ  النجم   .٣
كانوا  ما  النجوم، ألهنم  بطلوع  توقت  العرب  تنكر، وكانت  األلف والالم  وإذا حذفت  والالم، 
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يعرفون احلساب، وإنام حيفظون أوقات السنة باألنواء، وكانوا يسمون الوقت الذي حيل فيه األداء، 
زاً. ألن األداء ال يعرف إال بالنجم، يقال جعلت مايل عىل فالن نجوماً منجمة، يؤدي كل  نجامً، جتوُّ

نجم يف شهر كذا.

بران ـ منزل من منازل القمر مشتمل عىل مخسة كواكب، يف برج الثور. ٤. الدَّ

إذا  نَرية، فوق منكبي اجلوزاء قريب بعضها من بعض، كاألثايف،  ثالثة كواكب  ـ اهلقعة   .٥
طلعت مع الفجر اشتد حر الصيف.

هي منزلة من منازل القمر، وهي مخسة أنجم مصطفة ، ينزهلا القمر. ٦. اهلَنْعة ـ

٧. الذراع. من منازل القمر. ينزله يف الليلة السابعة من الشهر. ومها كوكبان نريان معرتضان 
بني الشامل واجلنوب.

ثْرةـ  كوكب يف السامء كأنه لطخ سحاب، حيال كوكبني، تسميه العرب نثرة األسد. (عن  ثْرةـ  كوكب يف السامء كأنه لطخ سحاب، حيال كوكبني، تسميه العرب نثرة األسد. (عن ٨. النَّ كوكب يف السامء كأنه لطخ سحاب، حيال كوكبني، تسميه العرب نثرة األسد. (عن ٨. النَّ
أقرب املوارد عن التهذيب).

يا بذلك، ألهنام عينا األسد ينزهلام القمر. رف ـ  الطرفان كوكبان يقدمان اجلبهة سمّ رف ـ ٩. الطَّ ـ ٩. الطَّ

١٠. اجلبهة ـ منزل من منازل القمر، يقال : «جبهة األسد» وجبهة األسد أربعة أنجم ينزهلا 
القمر، يف الليلة العارشة من الشهر القمري.

ةُ األسد. بْرَ ١١. اخلراتانِ ـ نجامن ومها زُ

فة ـ منزل من منازل القمر، ينزله يف الليلة الثانية عرشة وهو نجم واحد ينري تلقاء  ْ ١٢. الرصّ
فة النرصاف الربد بطلوعها وإقبال احلر، أو الصواب،  الزيرة يقال إنه قلب األسد، وسميت رصَ

النرصاف احلر، وإقبال الربد.

اء ـ منزل للقمر مخسة كواكب أو أربعة، كأهنا كتابة ألف، يقال هلا ورك األسد. قيل  وَّ ١٣. العَ
ى بطاردة الربد. تطلع بعد الربد، وهلذا تُسمّ

ان أحدمها يف جهة الشامل أمامه كوكب صغرية يقال له راية  امكـ  السامكانِ كوكبان نريّ ١٤. السِّ
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امك الرامح.» واآلخر يف جهة اجلنوب، ليس أمامه يشء  السمك، ورحمه. ولذلك يقال له : «السِّ
امك األعزل أي الذي ال سالح معه. قيل كالمها من منازل القمر، وقيل األعزل  ولذلك يقال له السِّ

فقط ، ويقال أهنام رجال األسد.

ر ـ  ثالثة أنجم صغار، ينزهلا القمر، وهي من امليزان. فْ ١٥. أَلغَ

باين ـ كوكبان نريان يف قرينّ برج العقرب، معرتضان بني الشامل واجلنوب، بينهام قدر  ١٦. الزَّ
رمح، ينزهلام القمر يف الليلة السابعة عرشة.

ـ١٧. اإلكليل ـ١٧. اإلكليل ـ منزل القمر ـ أربعة أنجم مصطفة.

القمر، وهو كوكب نري ، وبجانبه  ويسمونه (قلب العقرب) منزل من منازل  ـ  القلب   .١٨
كوكبان.

ة العقرب». لَة ـ كوكبان نريان ينزهلام القمر، يقال هلام «محُ ١٩. الشوَّ

٢٠. النعائم :

• النعام الصادرة أربعة كواكب.

.والنعام الواردة أربعة كواكب . أخر •

ةَ ـ منزل من منازل القمر، يتشاءم األرادنة بالبلدة، تقع يف الليلة احلادية والعرشين  بَلدْ لْ ٢١. أَ
من الشهر. القمري.

سعود النجوم وهي عرشة، أربعة منها من منازل القمر وهي:

٢٢. سعد بلع،

٢٣. سعد الذابح،

٢٤. سعد األخبية،

٢٥. وسعد السعود،
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أما الستة الباقية فليست من منازل القمر وهي .

•  سعد نارشة.

• سعد امللك.

• سعد البهام .

• سعد اهلامم.

• سعد البارع.

• وسعد مطر.

وكل من هذه السعود الستة كوكبان، بينهام يف رأي العني نحو ذراع ويف قبائل العرب سعود 
كثرية منها :

• سعد متيم.

• سعد قيس.

• وسعد العشرية، وغريهم.

نضمن  السعود  سعد  طلع  «إذا  اللغة:  ويف  العود»!  أطلق  السعود  سعد  طلع  «إن   : فيقولون 
العود».

٢٦. فرغ الدلو املقدم.

٢٧. فرع الدلو املؤخر منزالن من منازل القمر كل واحد منهام كوكبان، بني كل كوكبني قدر 
رمحٍ يف رأي العني.

٢٨. احلوت ـ برج يف السامء من منازل القمر.

ولالرادنة يف علم األنوا أقوال منها:

• «نَوَّ اهللا يغنيك، إوْ نوِّ الناس خيزيك!».
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• إن أبرقت أغرقت!».

ر لك مغارة ذريِّة. وِّ شيِّة، دَ • إن غطغطت عَ

• إن غطغطت من باكر، خذ عصاتك إوْ سافر.

ل سيل سال. • شتوة نيسان، تِسو السكة والفدان، او هي خري من كِ

• كانون فحلها، إو نيسان حملها.

• لَن غابتِ الثريا ما يِنفعك امن احلرّ اذرايا.

. لّ تلجئاً إىل يفء أو ظِ املعنى إذا غابت الثريا اشتد هليب احلر، وال يفيدك أن حتاول اتقاء احلر مُ

ة، وال ينفعك فدان!. كَّ • إن توالها صفوان ـ الريح الشاملية ـ ما تِفيدك سِ

• «إن تقادحت انجومها بال اغيوم، ما وراها غري نعيب االغراب ونعيق البوم!».

ى امن اهللا ماها. رت سامها، اترجَّ • إن بَحَّ
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الفصل الثاين
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الفصل الثاين

•  اصطالحات الفالحة .
أض وأض وأنواعها . ض وأمساء األرض وأمساء األر أمساء األر  أمساء األر   •

ض .صفات األرض .صفات األرض .   •
.البذار أنواعه .البذار أنواعه .   •
أ  أ  أدوات احلراث. •

•  اقسام احملراث .
أنواع احلرث .  أنواع احلرث .  أنواع احلرث . •

ث .تقسيم األرض للحرث .تقسيم األرض للحرث . تقسيم األرض للحر  تقسيم األرض للحر   •
رحة . •  السَّ

أنواع الصاع .  أنواع الصاع .  أنواع الصاع . •
زاء الصاع .أجزاء الصاع .أجزاء الصاع . أج  أج   •

اد . •  الرجَّ

اَد . •  الشدَّ
ار . •  الغمَّ

ترتيب املزروعات على البيدر .  ترتيب املزروعات على البيدر .  ترتيب املزروعات على البيدر . •
راس . راس .  أَلدَّ راس .  أَلدَّ أَلدَّ •

دياسته .تسمية القسم الذي جتري دياسته .تسمية القسم الذي جتري دياسته . تسمية القسم الذي جتري   تسمية القسم الذي جتري    •
تسمية أصحاب الفالحة .  تسمية أصحاب الفالحة .  تسمية أصحاب الفالحة . •

•  نقل احلبوب .
ي األردنـي األردنـي األردن . اع ف اع فـرَّ ـرَّ اع فمن اصطالحات الزُّ رَّ اع فمن اصطالحات الزُّ رَّ   •

تسمية صاحب العمل  تسمية صاحب العمل  تسمية صاحب العمل . •
اش . •  احلشَّ

•  امساء متفرقة .
راعة . راعة .  تسميات الزَّ راعة .  تسميات الزَّ تسميات الزَّ •

أمساء   أمساء   أمساء فرتات االسرتاحة . •
أنواع احلصد  أنواع احلصد  أنواع احلصد. •





١٨٩

الفصل األول

• أرض شفا ـ وهي األرض الصاحلة للزراعة ـ التي ليست يف الغور.
املاء سخنة فيشتقون منها  اللغة أحمَّ  السخونة ـ ويف  املاء سخنة فيشتقون منها من احلمّ ، عندهم  اللغة أحمَّ  السخونة ـ ويف  ، عندهم  املاء سخنة فيشتقون منها من احلمّ  اللغة أحمَّ  سخونة ـ ويف  ـ  امِي  املحَ ـ أرض  امِي  املحَ ـ أرض  امِي  َ  •
ة واجلمع املحامي، ويطلقون هذا االسم عىل أروض الغور. والغور يف اللغة ما انحدر  امَ ْ املفرد حمِ
من األرض، ويقابله (النجد) ـ أما األرادنة فيسمون النجد (الشفا) أي املرتفع، ويف اللغة : ـ شفا 

اهلالل طلع، ولعل األرادنة ملحوا إىل هذا .

• ثم يقولون : ـ

ي ـ أي ترو بالغيث، وإذا قالوا أرض عذيّة، عنوان هبا األرض ذات املوقع اجليد،  ذِ أرض عَ
واهلواء الطيب، واملاء الصايف.

اء ذاوة، كانت طيبة، بعيدة من املاء ذاوة، كانت طيبة، بعيدة من املاء  ذاوة، كانت طيبة، بعيدة من املعذاوة، كانت طيبة، بعيدة من املع  و (عذوت) تعذوا  ذَ  و (عذوت) تعذوا  : ـ عذيت األرض تعذ عَ ذَ عذوا  : ـ عذيت األرض تعذ عَ ويف اللغة
والوخم.

ىً، قِنىً، قِنىً ـ وجيمعها األرادنة عىل قِني ـ يف حني أهنا  قِي ، هي التي تسقى بواسطة (١) وأرض سَ •
ن الناقص واللغة عدهتا من الناقص واللغة عدهتا من الناقص  ) وقناء، وقنوات، فاألرادنة اعتربوها من الناقص اليائي  ) وقناء، وقنوات، فاألرادنة اعتربوها من الناقص اليائي جتمع عىل (قِنَىً نوات، فاألرادنة اعتربوها من الناقص اليائي جتمع عىل (قِنَىً
الواوي، ولعلها مما ترددت (٢) الماته بني الواو والياء فحفظ العامة جذرها اليائي، وحفظت  اللغة 

جذرها الواوي.

بوساطة فالن وسافرت  األمل  فنقول حصلت عىل  له مربر  ليس  استعامل وساطة وإرصارهم  بعضهم عىل  يرص   .١
زيزي).بواسطة الطيارة ـ أو بالطيارة ـ وبوساطتها. (العزيزي).بواسطة الطيارة ـ أو بالطيارة ـ وبوساطتها. (العزيزي).

دعي.مها ترتدد بني الواو والياء مثل شكا يشكو ويشكي، ودعا يدعو ويدعي.مها ترتدد بني الواو والياء مثل شكا يشكو ويشكي، ودعا يدعو ويدعي. ٢. يف أفعال ال
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سحاب، مصدر ، وما ال روح مل تفلح، ومل تزرع سابقاً . ويف اللغة: املوات كسحاب، مصدر ، وما ال روح مل تفلح، ومل تزرع سابقاً . ويف اللغة: املوات كسحاب، مصدر ، وما ال روح  وات ـ  • أرض مَ
فيه، واألرض اخلالية من العامرة والسكان.

وعبارة املغرب «املوات األرض اخلراب» وقيل «املوات، أرض ال مالك هلا، وال ينتفع هبا أحد، 
 النقطاع املاء عنها، أو لغلبته عليها، أو لغري ذلك» مما يمنع االنتفاع هبا، وخالف العامر. فأنت تر النقطاع املاء عنها، أو لغلبته عليها، أو لغري ذلك» مما يمنع االنتفاع هبا، وخالف العامر. فأنت تر أو لغري ذلك» مما يمنع االنتفاع هبا، وخالف العامر. فأنت تر

يل.نة استعملوا الكلمة استعامالً صحيحاً، فصيحاً، من غري تعليل.نة استعملوا الكلمة استعامالً صحيحاً، فصيحاً، من غري تعليل. أن األراد

ـ  يقول:  وبعضهم  إكسارات،  واجلمع  (إكسارة)  ـ  الواحدة  اراً)  سَ (كِ سموها  فلحت  فإذا   •

ال. ار) عىل وزن فِعَّ سَّ (كِ

فة قريب صخرها، سميتوإذا كانت األرض ذات تربة خفيفة قريب صخرها، سميتوإذا كانت األرض ذات تربة خفيفة قريب صخرها، سميت (القرقباش).  •

قال الشاعر البدوي : ـ

ـ اللئيم  ـ  األليمْ  ل  جِ الرّ مع  احلِسنـــى  «زرعك 

اش»ـــــاش»ـــــاش» القرقب وارضِ  القرقبـــــور،  وارضِ  ـــــور،  ـــ البُ رع  زَ ثِل  القرقبمِ وارضِ  ـــور،  البُ رع  زَ ثِل  القرقبمِ وارضِ  ور، 

ة للزراعة ـ. دَّ عَ • أرض بُور ـ أرض مهملة غري مزروعة وال مكروبة ـ مُ

 ( ابُولْ (حَ سميت  أصغر،  كانت  وإذا  بَلة)  (حَ سميت  صخور  بني  ضيقة  أرضاً  كانت  وإذا 
رَ وهو حبل يعصب به عىل النخبل، يتخذ من اللِّحاء، أو الليف. واحلابول يف اللغة، الكُ

ار، الواحدة  ة) أي كثرية احلىص، الذي يسمونه الرصّ ّ ار، الواحدة (مِرصَ ة) أي كثرية احلىص، الذي يسمونه الرصّ ّ ار، الواحدة (مِرصَ أي كثرية احلىص، الذي يسمونه الرصّ رة سموها  جِ وإذا كانت األرض حَ •

: ّ ء) ويف (التكلمة) حجر أَرصَ امَّ اء) أي ملساء ويف القاموس (صَ (إرصارة) ويف اللغة (صخرة رصَّ
صلب.

وإذا كانت أرضاً صاحلة للزراعة كبرية، واسعة تنحدر من أكمة صخرية سموها  اة ـ  هَ صَ •

والّ اإلبل، كالغار  الصهاة، اجلمع إصهي. ويف اللغة (الصهوة) املطمئن من األرض، تأوي إليه ضَ
هاء. يف اجلبل، فيه ماء، واجلمع  صِ

أرض صاحلة للزراعة واسعة فيها انحدار خفيف، بني مرتفعني،  ـ  ة ـ واجلمع إتالع  عَ تِلَ  •
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» أي كل يعود إىل  عْ تَهْ لو تتيلَ دّ إلتِلِعْ ل يِرِ ويستعريها األرادنة لطبيعة اإلنسان ونشأته فيقولون : «كِ
أصله، ولو رفعته احلياة إىل منزلة عالية، أو لو تظاهر وتعاىل!.

ف، فمن األول قوله" «كدخان مرجتل  ة) قيل ما عال من األرض : ـ وما سَ ويف اللغة (ألتَّلعَ
بأعىل تلعة» ومن الثاين قوله:«وإين ما متى (أَهبط من األرض تلعة» وقيل «أرض غليطة، يرتدد 
فيها السيل» ثم يندفع إىل «تلعة أسفل منها » ومن هنا يقال : «التلعة مكرمة للنبات» وقيل : «ما 
أو  وتِالع،  ع  لَ وتُ ت  تَالَ واجلمع  األرض  من  املرتفعة  «القطعة  وقيل:  الوادي،»  فوهة  من  اتَّسع 
التالع: مسايل املاء من اإلسناد والنجاف، واجلبال، حتى ينصب يف الوادي، وال يكون التالع إال 

نَبَ تلعةٍ»: يرضب يف الذليل احلقري. يف الصحار. «ال يمنع ذَ

• داقورة واجلمع دواقري ـ قطعة أرض صغرية منفصلة عن تلعة ، أو صهاة.

البداوة بالضم، ألهنم  القريبون من  التي يلفظها األرادنة  النادرة  ة ـ وهي من األلفاظ  قَّ شُ  •

يفعلون  ال  األردن  شاميل  أهل  أنَّ  حني  يف  أواسطها،  ويف  الكلامت،  أوائل  يف  الضم  من  يتهربون 
ذلك، فيقول أهل (عجلون) وضواحيها:

ل ـ كام تلفظ يف صحيح اللغة. جُ فُ

ل . ويقولون ـ بَغُ

يف حني أن أهل (مادبا) وضواحيها ال يعرفون الضم يف هاتني الكلمتني وغريمها.

ة يف هالداقورة» أي أن اجليد يشفع يف الرديء. قَّ ويف أمثال الفالحني : «هالشَّ

ة يف  قَ ، قالوا: «هالشّ قة أي أرض كبرية تصلح للزراعة. وإذا أرادوا أن ينجزوا أمرين معاً والشُّ
هالداقورة!».

ضة للريح الشاملية تصاب مزروعاهتا قبل االكتناز  يافـ  إذا كانت األرض يف بطن واد معرَّ هْ يافـ • مِ هْ يافـ • مِ هْ مِ
السلوك،  ـ مجيلة سيئة  ـ غالباً  أنثى  احوينتها! ويشبهون هبا كل  يا  قالوا أرض مهياف  بالتجمد، 
لمة عىل الرجل مبالغة يف حتقريوكثرياً ما يطلقون الكلمة عىل الرجل مبالغة يف حتقريوكثرياً ما يطلقون الكلمة عىل الرجل مبالغة يف حتقريه، إذا كان حسن املنظر يسء املخرب، ويف اللغة: 
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ش احليوان  «اهليف» ريح حارة تأيت من نحو اليمني نكباء، بني اجلنوب والغور تيبّس النبات وتعطّ
ف املياه. يقال «هبت اهليف أي الريح احلارة» واهليف، هو اهلواء الذي يفسد املزروعات قبل  وتنشّ

اكتناز ثامرها!.

وح ـ أرض يف تربتها أمالح ، تفسد ما يلقى فيها من بذار. لُّ وح ـ مَ لُّ ح ـ مَ  •

ة الرتبة ال تصلح للزراعة، ال يوجد منها إال النادر يف الضفة الرشقية من  • كتار ـ أرض مصفرَّ

ملية شديدة االنحدار،  األردن، ويطلق هذا االسم عىل أرض قرب(أرحيا)، وهي األرض شبه الرَ
ال تثبت عليها املياه.

واصلة، وأرض حتتاج إىل أمطار غزيرة ، متواصلة، وأرض حتتاج إىل أمطار غزيرة ، متواصلة، وإالَّ فإهنا ال جتود بغالل. مِعطاش ـ  •
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الفصل الثاين

أَلبذار • أَلبذار • أَلبذار  ـ أالِبذار. هو كل ما يلقى يف األرض من حبوب للزراعة.

ار ـ هو املحرتف لفن البذر، والبذار نوعان : ـ •  أَلبذَّ

دار ة ويكون عادة بمقدار ة ويكون عادة بمقدار أربع حبات  طة اجلودوهو ما يلقى يف األرض املتوسطة اجلودوهو ما يلقى يف األرض املتوسطة اجلود لّيل ـ  الل ـ وذَ أ. إذْ

دار راحة اليد من األرض.إىل ست، يف مقدار راحة اليد من األرض.إىل ست، يف مقدار راحة اليد من األرض.

بَى ـ وهو ما يلقى يف األرض اجليدة، ويكون بمقدار ثامين حبات إىل عرش بأرض  ب . أ‘بى ـ عِ

ار املحرتف. ال تزيد مساحتها عىل راحة اليد، وهذا كله يعرفه البذّ

األمطار،  لكثرة  الزرع  فيجود  األمطار، ق  لكثرة  الزرع  فيجود  األمطار، ق  لكثرة  الزرع  ود  اتف كيفام  البذار  فيلقون  املحرتف  ار  البذَّ جيدون  ال  فيجوأحياناً  اتفق  كيفام  البذار  فيلقون  املحرتف  ار  البذَّ جيدون  ال  فيجوأحياناً  ق 

والغشيم  اهلشيم،  تراكم  يشبه  بام  جتود  اجلاهل  زراعة  أي  هشيم»  جيي  الغشيم  والغشيم زرع  اهلشيم،  تراكم  يشبه  بام  جتود  اجلاهل  زراعة  أي  هشيم»  جيي  الغشيم  والغشيم زرع  اهلشيم،  تراكم  يشبه  بام  جتود  اجلاهل  زراعة  أي  هشيم»  جيي  غشيم  » فيقولون: 

االكتظاظ، ىّ يعنون بالكلمة االكتظاظ، ىّ يعنون بالكلمة االكتظاظ،  ب بىّ يعنون بالكلمة ري!... والعِ ىّ يعنون بالكلمة ري!... والعِ بى، لو انه بص بى، لو انه بصري!... والعِ ري!... والعِ ى، لو انه بصأعمى، لو انه بصأعم أعميم أعميم  يم عندهم، هو اجلاهل. ويف أقواهلم: الغشيم عندهم، هو اجلاهل. ويف أقواهلم: الغش

الواالمتالواالمتالء! والتعبئة يف اللغة تعني التهيئة.

• أدوات احلرث ـ

ود االِحراث ـ احلراث ـ يتألف املحراث من قطع . أ. املحراث ـ عُ

اث يف أعىل ـ الذكر ـ من املحراث. اث يف أعىل ـ الذكر ـ من املحراث. وهي املقبض الذي يمسكه احلرَّ راث. وهي املقبض الذي يمسكه احلرَّ ابُوسية ـ ابُوسية ـأَلكَ ابُوسية ـأَلكَ كَ أَل١. أَل١. 

جلة يُولج يف ث يدعى الفجلة يُولج يف ث يدعى الفجلة يُولج يف  ث يدعى الفة فيها جتويف قليل، تنتهي بربوز شبه مثلث يدعى الفة فيها جتويف قليل، تنتهي بربوز شبه مثل ة فيها جتويف قليل، تنتهي بربوز شبه مثلوهو خشبة مبسطة فيها جتويف قليل، تنتهي بربوز شبه مثلوهو خشبة مبسط ٢. الذكر، 

ون هذه اخلطوط (إتلومسكة حديد، حمددة لشق األرض لتكون صاحلة للزراعة. ويسمون هذه اخلطوط (إتلومسكة حديد، حمددة لشق األرض لتكون صاحلة للزراعة. ويسمون هذه اخلطوط (إتلوم) 
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يف  الكراب  شق  بالثاء،  الثَّلم  اللغة  ويف  ـ  األرض  يف  مستطيل  شق  وهو  (تِلم)  الواحد 

األرض.

اد إىل املسؤولني قالوا: راد األرادنة نسبة الفساد إىل املسؤولني قالوا: راد األرادنة نسبة الفساد إىل املسؤولني قالوا: «التلم األعوج من الثور الكبري» بقلب  وإذا أ
الكاف جيامً تركية بثالث نقاط.

كة ـ وهي أداة من احلديد تنتهي برأس مبسط حاد، يسهل شقها لألرض ـ تدخل فيها  كة ـ٣. السِّ كة ـ٣. السِّ

فجلة الذكر.

ك وللسكة حديدتان بارزتان عن اليمني واحدة وعن اليسار ثانية يدعوهنام (أذان السكة)، وذلك وللسكة حديدتان بارزتان عن اليمني واحدة وعن اليسار ثانية يدعوهنام (أذان السكة)، وذلك 

أن األرادنة يعتربون املثنى يف حكم اجلمع، وإذا أرادوا النص عىل املثنى قالوا : «ازالم اثنني» أو 

ر يف علوم اللغة)  زملتني اثنني، وهم يف هذا يطبقون ما قاله اإلمام السيوطي، يف كتابه البارع (أملزهْ

ثنى أقل مراتب اجلمع.املثنى أقل مراتب اجلمع.املثنى أقل مراتب اجلمع.

ني الذكر، والربج. وهو من اخلشب شبه قوس، يصل بني الذكر، والربج. وهو من اخلشب شبه قوس، يصل بني الذكر، والربج. ٤. النّاطع ـ

منه،  فجوة  يف  الذكر  يدخل  املرت،  من  عشاراً  وعرشين  مرت  نحو  طوله  اخلشب  من  الربج   .٥

ويصل بينهام الناطح.

ج، وترتبط بوساطة ما يسمى الرشعة بالنري الذي يوضع عىل  ْ ج، وترتبط بوساطة ما يسمى الرشعة بالنري الذي يوضع عىل  من اخلشب تثبت بالربُ ْ ع عىل  من اخلشب تثبت بالربُ ٦. الوصلة

ن. ن.بتي الثورين ، ويعرفان يف األردن باسم (الفدان) اجلمع فِدِ ن.بتي الثورين ، ويعرفان يف األردن باسم (الفدان) اجلمع فِدِ دِ بتي الثورين ، ويعرفان يف األردن باسم (الفدان) اجلمع فِرقبتي الثورين ، ويعرفان يف األردن باسم (الفدان) اجلمع فِرق

قادح، لثقب أدوات الزراعة اخلشب، وهو لولبي الشكل،  قادح، لثقب أدوات الزراعة اخلشب، وهو لولبي الشكل، ومن األدوات التي حيتاج إليها يف الفالحة (املِقدح) ج مَ ولبي الشكل، ومن األدوات التي حيتاج إليها يف الفالحة (املِقدح) ج مَ  (*)
رأسه دقيق حاد.

واذر ـ الواحدة (عاذرة) وهي حجارة تزن الواحدة نصف رطل، أي كيلو ونصف كيلو، يضعوهنا رشقي العرمة  واذر ـ الواحدة (عاذرة) وهي حجارة تزن الواحدة نصف رطل، أي كيلو ونصف كيلو، يضعوهنا ) عَ ضعوهنا ) عَ *)
زدوج، والغرض منها أن ون عددها عرشاً، ألهنم يتفاءلون بالعدد املزدوج، والغرض منها أن ون عددها عرشاً، ألهنم يتفاءلون بالعدد املزدوج، والغرض منها أن  ون عددها عرشاً، ألهنم يتفاءلون بالعدد املون أن ينقوهنا من التبن، وجيب أن يكون عددها عرشاً، ألهنم يتفاءلون بالعدد املون أن ينقوهنا من التبن، وجيب أن يك التي يريد
فا)  فا) ة واحلبوب املكتنزة. ويسمون احلبوب التي تطري رشقي العواذر (السَّ فا) ة واحلبوب املكتنزة. ويسمون احلبوب التي تطري رشقي العواذر (السَّ ري رشقي العواذر (السَّ ة واحلبوب املكتنزة. ويسمون احلبوب التي تطتفصل بني القمح ـ أو احلبوب ـ الضعيفة واحلبوب املكتنزة. ويسمون احلبوب التي تطتفصل بني القمح ـ أو احلبوب ـ الضعيف
كليكن حظكليكن حظك من الدنيا كل ما  مِلْ فالك عطر دقنك من فقارك . املعنى : « قا والرِ : ـ ألسَّ : ـ جو رجالً : ـ جو رجالً الً جو رجقال (العاموي) هيجو رجقال (العاموي) هي

هو تافه  وليكن عطر حليتك من إستك».



١٩٥

هي سيور من جلد البقر، تصل بني املحراث والنري. واجلمع رشعات. ويندر أنْ  عة ـ عة ـ٧. الرشَّ عة ـ٧. الرشَّ َّ
يقولوا ارشاع.

ن وهو خشبة مستطيلة طوهلا نحو مرتين وعرشين عشاراً من املرت. يربط كل من الثورين وهو خشبة مستطيلة طوهلا نحو مرتين وعرشين عشاراً من املرت. يربط كل من الثورين  ٨. النري 
يف طرف منها. وهي عربية فصيحة.

ة ـ وهي قطعة من اخلشب يثبت منها اثنتان يف كل طرف من طريف النري ، عىل شكل  حَ وْ ة ـ شُّ حَ وْ ة ـ شُّ حَ ْ و٩. ال و٩. الشُّ شُّ
وح) وبعد وضع  رقم (٨) يوضع النري بوساطة هذه الشوحات التي يسميها األرادنة (أَالِشَ
احلبالن  هذان  ويدعى  دقيق،  بحبل  السفليان  الشوح  طرفا  يربط  البقر  زوجي  عىل  النري 
ريقاً بني هذين وبني الشباكات التي يربطون هبا األغنام عند الشباقات ـ تفريقاً بني هذين وبني الشباكات التي يربطون هبا األغنام عند الشباقات ـ تفريقاً بني هذين وبني الشباكات التي يربطون هبا األغنام عند حلبها، فتلك 
اكات) الواحد (إشباك) وشبق ـ يف األغلب ـ من األرامية معناها ترك وأمهل(إشباكات) الواحد (إشباك) وشبق ـ يف األغلب ـ من األرامية معناها ترك وأمهل(إشباكات) الواحد (إشباك) وشبق ـ يف األغلب ـ من األرامية معناها ترك وأمهل؛ أي إنه 

اث ليقوم بعمله. اث ليقوم بعمله.بعد ربط الشباقات أصبح األمر مرتوكاً للحرّ اث ليقوم بعمله.بعد ربط الشباقات أصبح األمر مرتوكاً للحرّ ّ
ثة أعالها سمكه ثالثة عشارات من  بْوة ـ وهي قطع من اخلشب مثلَّ بْوة ـواحدة عَ وة ـواحدة عَ ب١٠ْ. العبوات ـ ال ب١٠ْ. العبوات ـ الواحدة عَ واحدة عَ

دث بني الذكر والناطح.فجوات التي حتدث بني الذكر والناطح.فجوات التي حتدث بني الذكر والناطح. فجوات التي حت، مللء الفجوات التي حت، مللء ال املرت، وأسفلها نحو عشارين 

١١. املنساس ـ وهو عصا طويلة خيز هبا احلراث الثريان عند توقفها عن العمل، فإذا وضع يف 
تِه. ويف هلجة أهل  غت اجلمع ـ ازغوت، وازغَ تِه. ويف هلجة أهل لزُّ غت اجلمع ـ ازغوت، وازغَ تِه. ويف هلجة أهل لزُّ َ وه ا مّ وه ا، سَ مّ وه ا، سَ مّ َ زسامراً للوخزسامراً للوخز سامراً للوخرأس هذا املساس مسامراً للوخرأس هذا املساس م
رزة. وإذا أراد األرادنة أن بل، يسميها األرادنة اجلرزة. وإذا أراد األرادنة أن بل، يسميها األرادنة اجلرزة. وإذا أراد األرادنة أن  فاط ـ الزغد بالدال إضاممة من السناعشفاط ـ الزغد بالدال إضاممة من السناعشفاط ـ الزغد بالدال إضاممة من السنا
ه» والكاف  بَك راسُ غت طلع من شَ بهُ زُ َ يكنوا عن غلب شنيع أو هزيمة نكراء قالوا: «رضَ

وت) وهو قليل. كُّ يف شبك يلفظوهنا جيامً تركية بثالث نقاط. ومنهم من يقول (زَ

احات ـ وهي أداة من احلديد مبسطة تثبت يف طرف املنساس ملسح  سَّ احة واجلمع مَ سَّ احات ـ١٢. مَ سَّ احة واجلمع مَ سَّ احات ـ١٢. مَ سَّ احة واجلمع مَ
رأس السكة مما يرتاكم عليه من الطني،  عندما تكون احلراثة بعد ارتواء األرض من الغيث 

طر.أو املطر.أو املطر.

د، ألن احلراثة به تكون عىل بغل أو كديشة  رِ ١٣. املحراث احلديدـ  املحراث احلديد، يسمونه املِفْ
(بَرذون) وأجزاء هذا املفرد ال ختتلف عن أجزاء املحراث اخلشب، مع فارق واحد، هو أن 
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، ويسمون هذا املحراث احلديد  ، ويسمون هذا املحراث احلديد ة باملحراث أصالً ، ويسمون هذا املحراث احلديد ة باملحراث أصالً حراث أصالً ة بامل، تكون موصولة بامل، تكون موصول السكة يف هذا املحراث
تساحماً: (عود احراث مفرد).

انة، والكلمة من (الكودنة)  انة، والكلمة من (الكودنة) لكن بدالً من النري يوضع عىل رقبة البغل أو الربذون ما يسمونه كدَّ ودنة) لكن بدالً من النري يوضع عىل رقبة البغل أو الربذون ما يسمونه كدَّ
وهم متوهم أن الربذون فرس أصيل، امتهنت يف أي الفرس اهلجني، والغرض من هذا أن ال يتوهم متوهم أن الربذون فرس أصيل، امتهنت يف أي الفرس اهلجني، والغرض من هذا أن ال يتوهم متوهم أن الربذون فرس أصيل، امتهنت يف 
واة . قال الشاعر الشعبي (سالمة الغيشان)  انة أَالِحْ واة . قال الشاعر الشعبي (سالمة الغيشان)  هذه الكدَّ انة أَالِحْ عبي (سالمة الغيشان)  هذه الكدَّ األعامل الشاقة. ومنهم من يسمي

مشرياً إىل سقوط منزلة اخليل ، بعد استعامل السيارات.

ينذكــــــر، سوقـــاً  للخيـــل  بقــي  ما 

دهــــــــــا احــــواه! لَّ قَ املاجــــــــود  أصلـــــح 

ل فرسه للعمل كأهنا كديشة وقلدها  أي مل يبق للخيل قيمة تذكر، وأكرم أصحاب اخليل، حوّ
واة أو الكدانة يضعون عصوين، واحدة ربط املحراث باحلواة أو الكدانة يضعون عصوين، واحدة ربط املحراث باحلواة أو الكدانة يضعون عصوين، واحدة  ربط املحراث باحلحواه حترث بواسطة املحراث املفرد. ولربط املحراث باحلحواه حترث بواسطة املحراث املفرد. ول

ياح) وتربط هذه الرياح بالكدانة أو احلواة. عن يمني الدابة والثانية عن يسارها تسميان (الرِّ

دون: قال  وم ـ آلة لتنجري اخلشب يستعني هبا احلراث، عند الرضورة . واألرادنة يشدِّ دُّ دون:. أَلقَ وم ـ آلة لتنجري اخلشب يستعني هبا احلراث، عند الرضورة . واألرادنة يشدِّ دُّ دون:. أَلقَ آلة لتنجري اخلشب يستعني هبا احلراث، عند الرضورة . واألرادنة يشدِّ ١٤
) «القدوم»، املنحات، خفيفة،  زيّ ) «القدوم»، املنحات، خفيفة، بعه (املطرّ زيّ نحات، خفيفة، بعه (املطرّ د وقال (الزخمرشي) وت ) «القدوم»، امليت) ال يشدَّ زيّ د وقال (الزخمرشي) وتبعه (املطرّ ) «القدوم»، امليت) ال يشدَّ زيّ بعه (املطرّ د وقال (الزخمرشي) وت(ابن السكِّ يت) ال يشدَّ د وقال (الزخمرشي) وت(ابن السكِّ يت) ال يشدَّ

م. أما األرادنة فيجمعون الكلمة عىل (قداديم). دُ م. أما األرادنة فيجمعون الكلمة عىل (قداديم).والتشديد لغة واجلمع قدائم وقُ دُ م. أما األرادنة فيجمعون الكلمة عىل (قداديم).والتشديد لغة واجلمع قدائم وقُ دُ دائم وقُ
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الفصل الثالث

• أنواع احلرث : ـ الكسار ـ هو إحياء األرض غري الصاحلة.

. أ. الكسار ـ للحرث أصالً

غة.و إثارة األرض وقلبها، هتيئة للزراعة، وهي هبذا املعنى يف اللغة.و إثارة األرض وقلبها، هتيئة للزراعة، وهي هبذا املعنى يف اللغة. و إثارة األرض وقلبها، هتيئة للزراعة، وهي هبذا املعنى يف الل. الكراب ، وهو إثارة األرض وقلبها، هتيئة للزراعة، وهي هبذا املعنى يف الل. الكراب ، وه ب 

ج. االِثْنى ـ قلب األرض بعد الكرب كأهنا قد حرثت ثانية.

ث، أي قلب األرض ثالثة، وبعد ذلك تصبح األرض صاحلة للزراعة، إذ متوت األعشاب  د. ثِالَّ
الغريبة املعادية ملا يزرع.

• تقسيم األرض للحرث : ـ 

اميل األردن (مارس) وهو ما يسمى يف شاميل األردن (مارس) وهو ما يسمى يف شاميل األردن  انت األرض قليلة العرض سموها (موارس) مجع إذا كانت األرض قليلة العرض سموها (موارس) مجع إذا كانت األرض قليلة العرض سموها (موارس) مجع 
رطة) فتقسم األرض إىل قطع تسمى (إرباع) وال مفرد هلا ليسهل عىل الزراع  (مراريط) املفرد (مَ

إنجاز العمل. أما إذا كانت األرض : ـ

ة. قّ أ. شُ

ب. أو تلعة.

ج. أو صهاة.

ناة) واجلمع املعاين . وقد جاءت  عْ أو نحو ذلك، فإهنا تقسم حينئذ إىل أقسام تدعى الواحدة (مِ
ال معال معاين الرجال، أو قَرصِّ معاين البقر». وِّ الكلمة من العناء؛ أي التعب، ويف أقواهلم : ـ «طَ

م األرض إىل (رباع ) ـ إرباع ـ أو ـ إقطاعات. اث عىل أبقاره من التعب قسّ وإذا خاف احلرَّ
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حة : ـ  • الرسِّ

ات. ورسحات. ورسحات. والرسحة للفدان  يعنون هبا احلبوب التي يأخذها احلراث كل يوم لبذرها واجلمع 
عدس تسع لستة كيالت من القمح والعدس تسع لستة كيالت من القمح والعدس ومخسة  تسع لستة كيالت من القمح والالواحد، ال تزيد عىل صاعني بالصاع البلقاوي، وهو يتسع لستة كيالت من القمح والالواحد، ال تزيد عىل صاعني بالصاع البلقاوي، وهو ي
ج يف وع البلقاوي هو الرائج يف وع البلقاوي هو الرائج يف وسط األردن، أما يف الكرك وضواحيها،  ع البلقاوي هو الرائـ والصاع البلقاوي هو الرائـ والصا ـ والصاونصف من الشعري اجليدـ  والصاونصف من الشعري اجليد 
د) أي نصف  مِ د) أي نصف يسمونه (النُّصْ مِ د) أي نصف يسمونه (النُّصْ مِ ْ ح وقمح وقمح و قمالقمال فيستعمل الصاع العزيزي الذي يستوعب تسعة كيالت من 
أن  أرادوا  وإذا  احلراثني»  «رسحوا  ـ   : قالوا  للعمل  احلراثون  ذهب  يقولوا  أن  أراوا  وإذا  احلراثني»  «رسحوا  ـ   : قالوا  للعمل  احلراثون  ذهب  يقولوا  أن  أراوا  وإذا  احلراثني»  وا  أراد فإذا   .( أراداملُدَ فإذا   .( أراداملُدَ فإذا   .( َ

قوا احلراثني» أي أهنم فكوا أربطة الدواب التي حترث. لَّ يقولوا عاد احلراثون، قالوا: «طَ

• أجزاء الصاع : ـ 

أ. ربعية ـ نصف الصاع.

ب. ثِمنيّة ـ ربع الصاع.

منية ثمن الصاع.ج. نُصّ الثمنية ثمن الصاع.ج. نُصّ الثمنية ثمن الصاع.

وهي اصطالحات هلم.

شابة : ـ  • العِ

زروعات البدرية،  املزروعات البدرية،  املزروعات البدرية،  هي إزالة األعشاب الضارة من املزروعات، وتكون عادة يف شهر آذار يف
ابني ـ سواء  ابني ـ سواء . والذين يقومون هبذا العمل يسمون العشَّ ابني ـ سواء . والذين يقومون هبذا العمل يسمون العشَّ سمون العشَّ ويف نيسان يف املزروعات الوخرية ـ املتأخرة

أكانوا ذكوراً أم إناثاً.
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الفصل الرابع

• كل ما حيتاج إليه موسم احلصاد: ـ

و القسم املراد وه ـ وهو القسم املراد وه ـ وهو القسم املراد  وه ـ وهه ـ اجلمع اوجوه ـ وهه ـ اجلمع اوج ج جه ـ اجلمع اوجهرهم هو الذي يفتح ما يسمونه ألوِ ه ـ اجلمع اوجهرهم هو الذي يفتح ما يسمونه ألوِ جأم جأمهرهم هو الذي يفتح ما يسمونه ألوِ هرهم هو الذي يفتح ما يسمونه ألوِ ادون،  ١. احلصَّ
الذي  أما  اليمنى،  اجلهة  الصف من  اقوق) ويكون يف رأس  (الشَّ بـ  اد  احلصَّ ويلقب هذا  حصده 
اد  اش! وجيب أن يكون مع كل حصّ اد ، فيدعى اجلحَّ اش! وجيب أن يكون مع كل حصّ اد ، فيدعى اجلحَّ اش! وجيب أن يكون مع كل حصّ ى اجلحَّ يكون يف مؤخرة احلصادين من الطرف األيرس

: ـ

مِنجل ، وهو آلة حمددة، والكلمة من اللغة الفصيحة، فقالوا الدنيا مثل املنجل استواؤها يف  أ.
التوائها.

ري يفالشعري يفالشعري يف سني الغالل، أما يف سني املحل  وهذا يستعمل حلصد املزروعات الطويلة كالقمح و
فيستعمل القالوش، وهو منجل من نوع آخر . ويف بعض اجلهات يستعملون منجالً ضخامً يدعونه 

السحليِّة.

بّ لتقي صدر احلصاد ومالبسه من  ة ، وهي من قطعة جلد املاعز تعالج بامللح والشَّ رَ وْ ب. حَ
. .ونة من التكرسُّ .ونة من التكرسُّ رسُّ ونة من التكها الصوف أو الشعر، وتكشف، لتضحي مصونة من التكها الصوف أو الشعر، وتكشف، لتضحي مص ها الصوف أو الشعر، وتكشف، لتضحي مصق؛ يزال عنها الصوف أو الشعر، وتكشف، لتضحي مصق؛ يزال عن التمز

انية، وهي أغطية من اجللد ألصابع احلصاد لتقيها من خشونة ما حيصد. بَعَ ج. مِصْ

اد ـ وهو الذي ينقل املزروعات املحصودة إىل البيدر، والذي يسمى يف قر فلسطني  • الرجَّ
ن يسميى البيادر النوادرـ . ـ أهل شعفاط ـ من يسميى البيادر النوادرـ . ـ أهل شعفاط ـ من يسميى البيادر النوادرـ . (اجلرن)، وسمعت من

ادات : ـ أما احليوانات التي تنقل عليها املزروعات فيسموهنا الرجَّ
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بَك ـ الكاف جيم تركية بثالث نقاط. بَك ـ الكاف جيم تركية بثالث نقاط.عليها الشَّ قاط.عليها الشَّ أ. مجال ـ حيمل 

ريب. والبغال واحلمريب. والبغال واحلمري حتمل عليها القوادم، مفردها قادم.

رتين توصالن بك شبكة، وهي مصنوعة من عصوين طويلتني كل واحدة منهام بطول مرتين توصالن بك شبكة، وهي مصنوعة من عصوين طويلتني كل واحدة منهام بطول مرتين توصالن  بك شبكة، وهي مصنوعة من عصوين طويلتني كل واحدة منهام بطول ممفرد الشبك شبكة، وهي مصنوعة من عصوين طويلتني كل واحدة منهام بطول ممفرد الش
(املكارب)  تدعى  بحبال  (املكارب) شد  تدعى  بحبال  (املكارب) شد  تدعى  بحبال  د  وت املحصودة،  وتشاملزروعات  املحصودة،  شاملزروعات  فيها  توضع  مربعات  شكل  عىل  فيها بحبال  توضع  مربعات  شكل  عىل  فيها بحبال  توضع  ات 

بة) بإبقاء الكاف عىل لفظها. واحدها (مِكرب) و (مِكرَ

وهو  شظاظ  بالظاء  اللغة  يف  والكلمة  ـ  ضاض  الشِ يسمونه  ما  بوساطة  احلبال  هذه  وتشد 
ضاض: عود طوله عرشون عشاراً يشدون بوساطته احلبال. وهو يف اللغة بالظاء : ـ شظظت  الشِّ
 ، شظاظان  ومها  البعري،  عىل  عكام  إذا  اجلوالقني  عرويت  يف  جيعل  عود  وهو  بشظاظ،  الغرارتني 
ق، والشظيظ اجلوالق املشدود، وشظظت اجلوالق، أي شددت عليه شظاظة،  الشظيظ، العود املشقِّ
بْعه  . وإذا أرادوا حتقري رجل قالوا : «سَ واألرادنة يستعملون الشظاظ مثل استعامله يف اللغة أيضاً

عة. رية ملن يتخذ وسيلة إلنجاز عمل ما! واإلمَّ إشضاض»  وحبل مِكْ

لَّمني تُوضع بينهام املزروعات وتشد باحلبال عىل احلمري والبغال إليصاهلا إىل  أ. القادم شبه سُ
البيدر.

داد ـ هو الذي يرتب الشبك والقوادم، وحيزم املزروعات فيها. داد ـالشَّ ـالشَّ  •

ور) االغمور ـ الواحد  مُ ر ـ هو الذي جيمع ما حيصل من املزروعات أكاماً يسموهنا (أَلغُ • ألغامّ
مر. غِ

املزروعات عىل البيدر. • ترتيب

ة ـ وهي وضع املزروعات بشكل زاويتني قائمتني متقابلتني إىل علو مرت، ثم  أ. توضع أوالً احلِلِّ
توضع املزروعات ضمن هاتني الزاويتني ويسمى هذا (بطن البيدر).

اس ـ وهو الذي يتوىل دياس املزروعات، واجلمع دراسني، وإذا قالوا دراسات عنوا بذلك  درّ
راس يكون : ـ احليوانات التي تدوس املزروعات. والدِّ
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أ. إما بواسطة لوح الدراس (النورج) وهو ألواح سميكة مثقبة يوضع يف ثقوهبا تلك، حجارة 
يَة ، وأحياناً يضعون مع احلجارة مناشري (١) لتساعد عىل رسعة الدياس. من حجر األرحِ

م هذه األبقار لكي ال تأكل.  بَلَّ ن ـ وهو إما جمموعة من الثريان، وعندئذ تُ رَ ب . وإما بواسطة ألقْ
وقد هنت التوراة عن ذلك (تثنية االشرتاع)، أي تربط (أفواهها بخيوط تدعى ابالمات الواحد 

(إبالم).

وإما جمموعة من احلمري، أو البغال والكدش ومن أغاين الدراسني قوهلم :

وح اتْرُ غريـــــتب  يــــا  ك،  دَّ وِ كـــــــــان  «إن 

«! ــــوحِ  لُ اوْ  رنَيــــــن  قَ عليهــــــا،  بط  إرْ

ة  رحَ • تسمية القسم الذي جيري دياسه. يسمون هذا القسم الذي يداس من املزروعات ـ أَلطَّ
ـ ألنه يقتطع من بطن البيدر، ويطرح عىل أرض خالية من أي يشء. وعند تنقية ما ديس من التبن 
بَّه)  يأ ألعرمة للكيل يسموها (صُ رم. وعندما هتُ رمة، اجلمع إعْ راة تسمى احلبوب عُ ذْ باملذاري مجع مِ

أو (صليبة).

ال فرق بني النصار واملسلمني، ـ والصليبة أكثر شيوعاً، وسبب ذلك، أهنم كانوا بعد تنقية 
ة، وإعدادها للكيل، كانوا يضعون حوهلا يف احلبوب دائرة، ويرسمون يف  دِ قْ العُ العرمة من التبن وَ
اً باملذراة، لكي ال يُرسق منها يشء فتدعى عندئذ (صليبة) اجلمع صاليب. ومن  بة مصلبَّ أعىل الصُّ
أقواهلم: «عند كيل الصاليب، اليل ما زرع يف (أَجرد) (٢)، يروح خايب.» وأجرد هو ترشين الثاين. 

وهناك قول آخر: اليل ما يزرع يف أجرد، عند الصاليب حيرد!». أي يزعل وحيزن .

(١) املناشري تذكرين بإنسانية اليهود منذ القديم فرتيني جمزرة (دير ياسني) لعبة أطفال بالنسبة إىل ما تذكر التوراة من 
إنسانيتهم: ـ "فجمع داود كل الشعب وذهب إىل «ربّة» وحارهبا، إىل أن يقول: «وأخرج الذين فيها ووضعهم حتت 
هم يف أتون اآلجر وهكذا صنع بجميع مدن عمون. صموئيل الثاين ـ  منشري ونوارج حديد. وفؤوس حديد وأمرَّ

٣٠ و ٣١ .
(٢) ومنهم من قال إن ترشين األول هو أجرد. وتسمى احلراثة يف هذا الشهر العفري.
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الفصل  اخلامس

تسمية أصحاب الفالحة : ـ  •

ـ  (فِدن)  ستة  عىل  أبقاره  تزيد  الذي  ة)  دَ مْ عِ (فالح  يسمونه  الكثرية  املزروعات  صاحب   .١
راع راعي  الزّ اث، ويسمون هذا  البقر لكل فدان (زوجني من البقر) حرَّ أي اثني عرش رأساً من 

الربطات، أيضاً.

طية. عْ • ما دون ذلك، إىل ثالثة أفدنة ويقولون : يسمى فالح اهللا مِ

• وصاحب الفدادين يسمونه (فالح).

• وصاحب الفدان الواحد مستور.

• والذي يزرع أرايض اآلخرين عىل : ـ

أ. النصف .

القناعة  تدل عىل  التي  أقواهلم  ـ ويف  ارين  ارة، وشكَّ اراً واجلمع شكَّ يسمونه شكَّ الثلث،  ب. 
والتوكل عىل اهللا : ـ إن أخصبت ، ألبو زيد اشكارة، وإن احملتْ البو زيد نِصيب!.

رة ، واملِشكار) وهي  كِ وسميت الشكارة هبذا االسم تفاؤالً بنامء القليل، ولعل األصل من (الشَ
ر ألباهنا عىل قلة احلظ من املرعى. احللوبات التي تغزُ

قلنقلنقل احلبوب ـ ينقلون احلبوب إىل املخازن بجوالق منسوجة من الصوف يسموهنا العدول   •

ل، وسميت كذلك ألهنا يف األصل حتمل عىل اجلامل، وهي متساوية يف كل جوالق (عدل)  دِ مجع عِ
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ِل مجل، قال الشاعر: ) أو محِ الً أربع وعرشون صاعاً من القمح ـ ويسموهنا عندئذ (بطيحة) أو (محِ

بِطيحة، يل  بكت  لو  عينـــــــي  الُوم  مـــــــــا   »

«..  ! مّ دَ ها  عَ مْ دَ دفق  لو  عيني  الومْ  ا  مَ

واملخازن منها :

أ. اإلبيار ـ مجع بري ـ اآلبار.

القمح  يفسد  بالتبن هي واآلبار، لكي ال  وهي حفر حتفر يف األرض وتفرش  ـ  املطامري  ب. 
واحلبوب بالرطوبة أو بالسوس.

مرتفعة عن أرض  الدور  داخل  فالروايا خمازن  املاء،  روايا  راوية وهي غري  ـ مجع  الروايا  ج. 
الدار.

زانة ، تصنع من  د. الكاير ـ تلفظ الكاف جيامً تركية بثالث نقاط، وهي تشبه اخلزانات، مجع خِ
الرتاب األمحر.

ومن أقوال األرادنة ـ وال سيام البدو ـ يف األمور أو الوعود التي ال أساس هلا : "مِطامري (أخو 
دة ما اهباشني!". احْ ة) ، ثنتني فارغات، إو وَ يحَ شِ

(واخو شيحة) وجيه وعد قومه أنه خزن يف مطامريه ما يكفي عربانه من احلبوب، وملا كشفت 
تلك املطامري، وجدوها أفرغ من فؤاد (أم موسى).

اع يف األردن. • من اصطالحات  الزرَّ
ويعطيه  تربكاً،  الكنيسة  إىل   النصار به  يرسل  القمح  من  صاع  أول  وهو  اخلليل،  اعٍ  صَ أ. 
هذا  حتول  وقد  السالم،  عليه  إبراهيم  النبي  هو  واخلليل،  واحدة.  والتسمية  ملحتاج،  املسلمون 

لٍ مملوءة قمحاً. دْ الصاع إىل عِ

ب. اجلورعةـ  وهي ترك صاحب املزروعات مقدار معناة أو قِطاعاً من الزرع للفقراء اللقاطني، 
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تطييباً ألنفسهم. ثم أطلقوا عىل ذبيحة االنتهاء من احلصاد هذا االسم، وسموها ذبيحة اجلورعة، 
أوشاة اجلورعة، تذبح لعامل الفالحة.

فيسمون  املجاين،  بالعمل  لبعض  يتطوع بعضهم  القوم  املساعدة، وقد كان  وهي  العونة،  ج. 
ذلك العونة.

د. ربع االمرابع ـ وهو يف احلقيقة اخلمس من كل ما تغله األرض.

هـ . العشري ـ وهو ما جتبيه الدولة من الرعية وهو نسبة ١٢٫٥ ـ إثنى عرش ونصف من املائة، 

وسمي عرشاً تساحماً، كام سمي املرابع ربعاً وسمي احلراث مرابعاً هلذا السبب.

األرامية،  والكلمة من  املعالني  واجلمع  املعالنة،  الن) واالنثى  (أملِعْ ـ يسمونه  العمل  صاحب 

معالني،  واجلمع   آمر أو  مني،  أعىل  هو  من  أي  ـ  مني»  «معالي   : مة  ملعلّ احلراث  يقول  فكان 

امرابعيّة  امرابع  ومجع  مجيعاً..  واإلناث  الذكور  معالني  كلمة  تشمل  وقد  لإلناث،  ومعالنات 

ويسميهم املتأثرون بالبداوة (الروابيع).

• احلشاش ـ هو الذي حيش الكأل للخيل، ولبقية الدواب، قال الشاعر:

اشْ شَّ حَ الليل   رس مــــن  نَّـــــــة  وَ نّ  «أوِ

«! نْقودْ لَّ مَ ىل كِ بْ عَ ِ ــــــــب احليــــا، يَرضْ قَ عِ

الذي  ي يشبه حترس  البيت :«أنيني وحترسُّ الليل حشاش ـ ومعنى  تايل   ويف رواية ـ من رس

، أصبح اآلن  يرسي يف أخريات الليل حلش الكأل، فبعد أن كان يرتفع عن كل يشء خيجل منه حياءً

لياً عن مركزتخلياً عن مركزتخلياً عن مركز ـ الزعامة ـ وللقصيدة التي منها هذا البيت قصة، ليس هذا  تخيامرس كل ما ينتقد. متخيامرس كل ما ينتقد. م

حمل رسدها.»
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• مسميات وأسامء يستعملها الفالحون.
شاء أيضاً واجلمع إمقوط. وتتخذ منه إشباقات البقر. التي تربط  ١. أَملِقط ـ حبل دقيق، والرَّ

بالنري.

واة، وهو كالرسج للفرس  ثْر اجلمل: هو ما يوضع عىل اجلمل وهو مؤلف من قتب وحِ ٢. وِ
نة كهيئة املرفقة تتخذ للرسج كالصفة. نة كهيئة املرفقة تتخذ للرسج كالصفة.لكرس ، هَ الصفة.لكرس ، هَ ثر) با حل) اجلميع (إوثار). ويف اللغة (الوِ حل) اجلميع (إوثار)(الرَّ حل) اجلميع (إوثار)(الرَّ رَّ

به،  شَ به، َ شَ به، َ به و شَ، مثل شِ به وَ شَ، مثل شِ َ ، حمركة ، حمركةة: احلِلس ـ واحللَسَ ركةة: احلِلس ـ واحللَسَ ، حم ويف اللغ ، حم ويف اللغة: احلِلس ـ واحللَسَ ة: احلِلس ـ واحللَسَ لْس احلامر، والبغل، والكديش. ٣. حِ
اللبد،  والقتب، والرسج، كاملرشحة تكون حتت  الرحل،  اللبد، دابة حتت  والقتب، والرسج، كاملرشحة تكون حتت  الرحل،  لبد، دابة حتت  وال البعري  ال ويل ظهر  والقتب، والرسج، كاملرشحة تكون حتت  الرحل،  والدابة حتت  البعري  ال ويل ظهر  والقتب، والرسج، كاملرشحة تكون حتت  الرحل،  دابة حتت  كل يشء
واملتاع، عن  الثياب  واملتاع، عن ، حتت حر  الثياب  واملتاع، عن ، حتت حر  ياب  البيت يبسط يف  ما  الربدعة». وكل  يكون حتت  رقيق  وقيل«كسار 

مسح ونحوه. انتهى املراد االستشهاد به.

ل  ربذعة ، ٤. الربذعة ، ٤. الربذعة ، اجلمع براذع. ما يوضع عىل ظهر احلامر حتت احلمل لئال يدبر. وما يضعه احلامّ
ال.عىل ظهره، ليقيه من اجلرح عند محل األثقال.عىل ظهره، ليقيه من اجلرح عند محل األثقال.

حمشوة  جلد  من  واملعرقة  وحديد،  جلد  من  الرسج  للفرس  ـ  وامليقعة  واملعرقة  واملعرقة   عرقة   الرسج،  .٥
ة للمهار وتصنع عة للمهار وتصنع عة للمهار وتصنع من عباءة وحتشى بوبر اإلبل واجلمع ارسوج. معارق، مياقع. عبراإلبل، وامليقعبراإلبل، وامليق بو

ادة، الفرس واجلمل وكل دابة تقاد عادة، الفرس واجلمل وكل دابة تقاد عادة، كالبغل والربذون الكديش والكديشة.  سن مِقود  ٦. الرَّ
ىلَّ بزخارف منها اجلالجل الصغار والودع. نُ الفرس حمَ رسَ ولكل منها نوع خاص من فَ

ديد، يستعمله الفالحون يف اقتطاع الطرحة من ـ شوكة من احلديد، يستعمله الفالحون يف اقتطاع الطرحة من ـ شوكة من احلديد، يستعمله الفالحون يف اقتطاع الطرحة من البيدر، ولقلب  ٧. الشاعوب 
الطرحة، بعد دياسها. اجلمع شواعيب.

أَلدقران ـ ٨. أَلدقران ـ ٨. أَلدقران ـ يشبه الشاعوب لكنه أكرب منه ،ويف أغانيهم:

ــــــــعْ مليان! يِطلَ ق الدقـــــــران،   دُ   

٩. املذراة، ختتلف عن الشاعوب بأهنا كلها من اخلشب، أصابعها، وعصاها ! اجلمع املذاري. 
راة: والذَّ
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عة واستغالل  عىل انتهاب املنفعة واستغالل  عىل انتهاب املنفعة واستغالل  ١٠. هي استعامل املذراة لتنقية احلبوب. ومن أمثاهلم التي تدل
الفرصة : «إن طاب هواك، ذرِ عىل دقن صاحبك!".

١١. التبَّان ـ الشليف ـ كيس واسع لنقل التبن. واملتبن املكان الذي خيزن فيه التبن.

بل يف رأسه عقدة يستعملها الدراسون يف حث الدواب التي عصاً يربط هبا حبل يف رأسه عقدة يستعملها الدراسون يف حث الدواب التي عصاً يربط هبا حبل يف رأسه عقدة يستعملها الدراسون يف حث الدواب التي  ١٢. املقرعة ـ 
ع مقارع. ويف اللغة : (املقرعة) السوط، وكل ما قرعت به.تدوس املزروعات واجلمع مقارع. ويف اللغة : (املقرعة) السوط، وكل ما قرعت به.تدوس املزروعات واجلمع مقارع. ويف اللغة : (املقرعة) السوط، وكل ما قرعت به.
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الفصل السادس

• تسميات الزراعة :
ري ، وهو ما يزرع يف ترشين الثاين فإذا مطر باملطر الذي يسمونه الثرياوي برش القوم  ري ، أ. البدَ ري ، أ. البدَ دَ

بعضهم بعضاً بجودة املوسم.

، أيضاً. يّ ب. الثرياوي، هو الذي يبذر بعد سقوط املطر الثرياوي وري األرض. ويدعى أَلرِّ

ج. اغطايس الذي يبذر يف عيد الغطاس عند الرشقيني، وهو عيد ظهور السيح املسيح.

د. اللَّكيس ـ وهو الذي يزرع بعد الغطاس.

ن احلصاد بسبعني يوماً، واحلصاد عادة، يف  هو الذي يبذر قبل زمن احلصاد بسبعني يوماً، واحلصاد عادة، يف  هو الذي يبذر قبل زمن احلصاد بسبعني يوماً، واحلصاد عادة، يف  ي أو السبعيني أو السبعيني خزي هـ . أَلوِ
ان.ـ يف الشفا ـ أما يف الغور، فيكون احلصاد يف شهر نيسان.ـ يف الشفا ـ أما يف الغور، فيكون احلصاد يف شهر نيسان. ـ يف الشفا ـ أما يف الغور، فيكون احلصاد يف شهر نيسر ـ يف الشفا ـ أما يف الغور، فيكون احلصاد يف شهر نيسر  اخلامس والعرشين من شهر أيا

ري ـ بعد السبعيني بأسبوع. خْ ز. وِ

ذلك زراعة طوبة، ويعنون بذلك زراعة طوبة، ويعنون بذلك زراعة  ج. صيفي، هو الذي يزرع اعتامداً عىل ما يف باطن األرض من ر
يخ وما أشبه ذلك. يخ وما أشبه ذلك.القثاء والبطَّ يخ وما أشبه ذلك.القثاء والبطَّ قثاء والبطَّ

ط. مغاريب الصبة: أنظف ما يف صلبية القمح. من اجلهة الغربية.

ي . مشاريق الصبة: أردأ ما يف الصبة من حبوب!

الة ـ يلفظ وكربالة ـ يلفظ وكربالة ـ يلفظ الكاف جيامً تركية بثالث نقاط. مثل الغربال إال أن خروقها أكرب،  ربال ـ ك . كِ
وأوسع لتنقية القمح وبقية احلبوب من التبن واحلجارة ج، واجلمع كرابيل.
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ـل. مقطف ـل. مقطف ـ غربال واسع اخلروق، لتنقية احلبوب قبل غربلتها، وإذا أرادوا أن يصفوا رجالً أو 

ِقطف»«مِقطف»«مِقطف» مجع مقاطف. امرأة بكثرة الكذب قالوا: 

داً. مندف ال تسقط منه إال احلبوب الصغرية جداً. مندف ال تسقط منه إال احلبوب الصغرية جداً. م. غربال ـ

نخل ـ لتنقية الطحني من القرشة. ن. مُ

س. منخل شعاري ضيق املسارب للغاية يستعمل للحصول عىل أنعم الطحني.

تْ ـ خشبة مبسطة توضع يف رأس عصا طوهلا مرتان جلمع احلبوب عن أرض البيدر  حِ ع. الرَّ

واجلمع رحوت، وكأهنا يف األصل (راحة).

• متفرقات :
أيدي  من  الساقطة  السنابل  جيمعون  ملن  اسم  اطني:  لقَّ واجلمع  اطة  لقَّ واالنثى  أيدي   من  الساقطة  السنابل  جيمعون  ملن  اسم  اطني:  لقَّ واجلمع  اطة  لقَّ واالنثى  أيدي   من  الساقطة  السنابل  جيمعون  ن  اط، لقَّ  .١

احلصادين، والعمل نفسه (إلقاط). ويف بعض األماكن يسمون اللقاط اصيافة، ومنهم من يسمي

ى إمصيّفة. ومنه املثل:«مثل امصيفة (رحيا) ال ناهبا القاطها، وال ناهلا عرضها». وهو يرضب األنثى إمصيّفة. ومنه املثل:«مثل امصيفة (رحيا) ال ناهبا القاطها، وال ناهلا عرضها». وهو يرضب األنثى إمصيّفة. ومنه املثل:«مثل امصيفة (رحيا) ال ناهبا القاطها، وال ناهلا عرضها». وهو يرضب 

هذا  يسمون  فاألرادنة  فلسطني،  من  األردن  إىل  الكلمة  دخلت  .وقد  هذا اً  يسمون  فاألرادنة  فلسطني،  من  األردن  إىل  الكلمة  دخلت  .وقد  هذا اً  يسمون  األرادنة  ومعنوي مادياً  أخفق  فملن  فلسطني،  من  األردن  إىل  الكلمة  دخلت  .وقد  ومعنوياً  مادياً  أخفق  فملن  فلسطني،  من  األردن  إىل  الكلمة  دخلت  .وقد  اً 

ون يسمونه ـ يف قر فلسطني تقاط حب الزيتون يسمونه ـ يف قر فلسطني تقاط حب الزيتون يسمونه ـ يف قر فلسطني  تقاط حب الزيتوالتقاط حب الزيتوال ة، ون يسمون اصيافة، ون يسمون اصيافة،  ون يسمون اصيافالعمل (إلقاط) والفلسطينيون يسمون اصيافالعمل (إلقاط) والفلسطيني

ـ ابعارة.

• تسمية فرتات الراحة 
وم، ألهنم يطلقون البقر من أنيارها. عند انتهاء احلراثة كل يوم، ألهنم يطلقون البقر من أنيارها. عند انتهاء احلراثة كل يوم، ألهنم يطلقون البقر من أنيارها. ١. تطليقة احلراثني ـ

٢. فكة احلصادين ألهنم يفكون املصبعانيات  عن أصابعهم.

. ٣. قعدة الرجادين والشدادين ـ ألهنم بعد انتهاء عملهم اليومي ال يامرسون عمالً
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٤. فيدوس الدارسني، والكلمة تركية، ومنهم من يلفظها فينوس، وسمعتهم يقولون «يا اعيال 

ان فونسوا االفالن، أنتم فونسوا». أصل الكلمة من الرتكية (بيدوس).

م عند الرواح.مهم وإبلهم عند الرواح.مهم وإبلهم عند الرواح. ٥. تروحية الرعيان ـ ألهنم يعودون بأغنا

صد من القمحأسامء  ما حيصد من القمحأسامء  ما حيصد من القمح:  •

ة من السنابل جيامً تركية ذات ثالث نقاط . واجلرزة هي جمموعة من السنابل جيامً تركية ذات ثالث نقاط . واجلرزة هي جمموعة من السنابل  رزة فركية، . جرزة فركية، . جرزة فركية، يلفظ الكاف أ

األصل  يف  وهي  ـ  اللغة  يف  ـ  الطاق  لفظة  استعملت  وقد  الواحدة  اليد  أصابع  عليها  تضم  التي 

ألعواد الكربيت يضم بعضها إىل بعض.

اطني ملا جيمعه القط السنابل من احلقل الذي حيصد. ب. جرزة لقّ

ذه الشمالت  ملا حيصده احلصاد ملء يده ويلفه ، ومن جمموعة هذه الشمالت  ملا حيصده احلصاد ملء يده ويلفه ، ومن جمموعة هذه الشمالت  مع اشامالت،ج. إشامل واجلمع اشامالت،ج. إشامل واجلمع اشامالت،

ر). مِ يتألف (الغِ

! ليسهل محله عىل  ! ليسهل محله عىل ً له عىل ً امال ! ليسهل مح واغامر ـ غامر هو مقدار عرشة إىل اثني عرش شِ امالً ! ليسهل مح واغامر ـ غامر هو مقدار عرشة إىل اثني عرش شِ ً د. الغمر، واجلمع إغمور ـ

بكة التي يشدها الشداد أو إىل القادم.شبكة التي يشدها الشداد أو إىل القادم.شبكة التي يشدها الشداد أو إىل القادم. ر الذي يوصله إىل ال ر الذي يوصله إىل الشالغامَّ شالغامَّ

ر ملء ساعديه من املزروعات املحصودة، ويضمه إىل صدره. ر ملء ما حيمله الغامَّ ر ملء ما حيمله الغامَّ امَّ ضن ـ هـ. حِ

نق ـ اجلزرة الصغرية من كل نبات. سمي بذلك لقلة سنابله، تشبيهاً له بالطري الذي خينق  و . خِ

بني األصابع.

صد :أنواع احلصد :أنواع احلصد :  •

الزرع الذي حيصد باملنجل. ١. ديرة املنجل   

الذي حيصد بالقالوش. الذي حيصد بالقالوش.٢. بالقالوش    الذي حيصد بالقالوش.٢. بالقالوش       
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الذي حيصد بالسحلية. حلية    الذي حيصد بالسحلية.٣. بالسَّ حلية    الذي حيصد بالسحلية.٣. بالسَّ    

الذي يقتلع باليد واحلصادون قاعدون. افِة    حَ الذي يقتلع باليد واحلصادون قاعدون.٤. الزَّ افِة    حَ الذي يقتلع باليد واحلصادون قاعدون.٤. الزَّ    



٢١٣

املؤلف  فـي سطور
* ولد روكس بن زائد بن سليمان العزيزي  فـي مادبا عام ١٩٠٣.

*  درس املرحلة االبتدائية فقط  فـي مدرسة الالتني  فـي مادبا، وتوقف عن الدراسة عام١٩١٤ حني 
أعلنت احلرب العاملية األوىل، وبعدها أحضر له أبوه معلماً للغة الفرنسية وآخر لإلجنليزية.

بدأ حياته العملية معلماً للغة العربية  فـي مدرسة الالتني  فـي مادبا عام ١٩١٨،  وترك التدريس * بدأ حياته العملية معلماً للغة العربية  فـي مدرسة الالتني  فـي مادبا عام ١٩١٨،  وترك التدريس * بدأ حياته العملية معلماً للغة العربية  فـي مدرسة الالتني  فـي مادبا عام ١٩١٨،  وترك التدريس 
عام ١٩٤٢.

* عمل أستاذاً لألدب العربي  فـي كلية تراسانته  فـي القدس حتى عام  ١٩٤٨.

* اعتمدته جريدة األحوال البريوتية مراسًال هلا  فـي األردن.

*  انتخب عام ١٩٧٦ رئيساً لرابطة الكتاب األردنيني.

*  ممثل الرابطة الدولية حلقوق اإلنسان  فـي األردن منذ عام ١٩٥٦.

* نال عضوية شرف جملمع اللغة العربية األردني.

* حصل على وسام الرتبية والتعليم ووسام الصليب األبيض الذي ال يُمنح إال خلاصة اخلاصة.

منح شهادة يوبيل جاللة امللك حسني الفضي التكرميية  فـي األدب عام ١٩٧٧.* منح شهادة يوبيل جاللة امللك حسني الفضي التكرميية  فـي األدب عام ١٩٧٧.* منح شهادة يوبيل جاللة امللك حسني الفضي التكرميية  فـي األدب عام ١٩٧٧.

نال وثيقة التقدير الذاتية على أعماله املتميزة عام ١٩٨٢.* نال وثيقة التقدير الذاتية على أعماله املتميزة عام ١٩٨٢.* نال وثيقة التقدير الذاتية على أعماله املتميزة عام ١٩٨٢.

* كتبت جوليا الربضي رسالة ماجستري من اجلامعة اللبنانية عنواهنا : روكس بن زائد العزيزي 
حياته وآثاره سنة ١٩٩٣.

* أعد د. عبد اهلل رشيد رسالة دكتوراه  فـي اجلامعة اليسوعية موضوعها : روكس بن زائد 
العزيزي حياته وآثاره عام ١٩٩٦.

توفـي  فـي عمان بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٢١ عن عمر يناهز الـ ١٠١عاما، ودفن  فـي مدينة مادبا.* توفـي  فـي عمان بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٢١ عن عمر يناهز الـ ١٠١عاما، ودفن  فـي مدينة مادبا.* توفـي  فـي عمان بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٢١ عن عمر يناهز الـ ١٠١عاما، ودفن  فـي مدينة مادبا.
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مؤلفاته:
١. أبناء الغساسنة (قصة) ، ط١، القدس: مطبعة اآلباء الفرنسيني، ١٩٣٦، صيدا: مطبعة العرفان، 

.١٩٥٤

٢. خنب الذخائر (حتقيق مشرتك مع األب الكرملي) القاهرة: مطبعة الربتريي، ١٩٣٩.

٣. علم النميات (لغة) حتقيق مشرتك مع األب الكرملي، القاهرة: مطبعة الربتريي، ١٩٣٩.

٤. تاريخ اليمن (حتقيق مشرتك مع األب الكرملي) القاهرة: مطبعة الربتريي: ١٩٣٩.

٥. فلسفة أوريليوس، عمان: (د.ن)، ١٩٤٢. 

٦. املنهل  فـي تاريخ األدب العربي ،ج١، ط١، القدس: مطبعة اآلباء الفرنسيني،   ١٩٤٦.

ط٢، القدس: مطبعة اآلباء الفرنسيني، ١٩٥٠.  

ط٣، القدس: مطبعة لورنس، ١٩٥٦.  

ج٢ ،ط١، القدس: مطبعة اآلباء الفرنسيني، ١٩٤٨.  

ط٢، عمان: مطبعة الشركة الصناعية، ١٩٥٨.  

ط٣، القدس: املطبعة التجارية، ١٩٥٨.  

٧. سدنة الرتاث القومي (تراجم) القدس: مطبعة اآلباء الفرنسيني، ١٩٤٧.

٨.  الزنابق ، خمتارات من الشعر والنثر: ٧ أجزاء. 

ط١، القدس: مطبعة دار األيتام اإلسالمية، ١٩٥٠.  

ط٢، بريوت: مطبعة دير املخلص، ١٩٥٢.  

ط٣، القدس: مطبعة لورنس، ١٩٥٦.  

  اجلزء السابع، الطبعة الثانية ، عمان: مطبعة الشركة الصناعية، ١٩٥٩.
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٩. فلسفة اخليام، بريوت: املكتبة العلمية ومطبعتها، ١٩٥٢.

١٠. مقدمة لرتمجة رباعيات اخليام عن قلم الدكتور أمحد زكي أبو شادي، بريوت: املكتبة العلمية 
ومطبعتها، ١٩٥٢.

١١. أزاهري الصحراء (قصص) صيدا: مطبعة العرفان، ١٩٥٤.  

١٢. شاعر اإلنسانية (تراجم) القاهرة (د.ن) ١٩٥٥. 

١٣. اخلالفة التارخيية (تاريخ العرب: جزآن) ، ط١، القدس: مطبعة اآلباء الفرنسيني، ١٩٥٦.

ط٢، القدس: املطبعة العصرية، ١٩٨٣.  

١٤. فريسة أبي ماضي (حبث) عمان: مطبعة االحتاد، ١٩٥٦.

١٥. األردن  فـي التاريخ وهيئة األمم، عمان: مطبعة اجليش العربي، ١٩٥٧.

١٦.مادبا وضواحيها (باالشرتاك مع األب جورج سابا): (تاريخ وآثار مصور) القدس: مطبعة اآلباء 
الفرنسيني، ١٩٦١.

١٧. تطور حقوق اإلنسان (حبث) بريوت: مطبعة العرفان، ١٩٦٥. 

١٨. اإلمام علي أسد اإلسالم وقديسه (تراجم) (ط١) النجف: مطبعة النعمان، ١٩٦٧. 

ط٢، بريوت: دار الكتاب العربي، ١٩٧٩.  

(ط٣) عمان: املطابع العسكرية، ١٩٨٣.  

١٩. األرض أوالً (مسرحية ومسلسل) بريوت: مطبعة العرفان، ١٩٧٣.

٢٠. قاموس العادات واللهجات واألوابد األردنية (٣ أجزاء) . 

ط١،عمان: مطبعة القوات املسلحة، ١٩٧٣.  

ط٢، عمان: مطبعة القوات املسلحة، ١٩٨١.  

٢١.الطفل  فـي األدب العربي، اجلزائر: مطابع الشركة الوطنية للنشر، ١٩٧٥.



٢١٦

٢٢. معلمة للرتاث األردني (حبث مصور من مخسة أجزاء) . 

٢٣.مجد الدمع (سرية ذاتية) عمان: مطبعة الدستور، ١٩٨١.

الشام،  بالد  لتاريخ  الثالث  املؤمتر  الرياض:  ـ  القدس  فـي  للرهبان  املماليك  توصيات  ٢٤.من 
.١٩٨١

٢٥. اجملتمع البدوي، الرياض: دار اليمامة، ١٩٨٢.  

٢٦. ذكريات من البادية، الرياض: (د.ن)، ١٩٨٧.

٢٧. األرض أوالً (مسرحية) عمان: وزارة الثقافة، ١٩٨٩.  

٢٨. مقدمة مجهرة أنساب العرب، دمشق، (د.ن)، ١٩٨٩.

٢٩. حكايات من البادية، بريوت، دار احلمراء، ١٩٩٠. 

٣٠. األنظمة والقوانني  فـي البادية، بريوت، دار احلمراء، ١٩٩٠. 

٣١. منر العدوان شاعر احلب والوفاء، عمان: وزارة الثقافة، ١٩٩١.  

الشركة  القطان) عمان: مطبعة  إبراهيم  فيه  العربية (مصور شارك  اللغة  لتعليم  املبتكر   .٣٢
الصناعية (د.ت).

٣٣. املساعد  فـي اإلعراب: (٤ أجزاء)، باالشرتاك مع األستاذين خالد الساكت وحممد سليم 
الرشدان، القدس: مطبعة املعارف (د.ت).

٣٤. تطور الشعر  فـي البادية (حبث) عمان: (د.ن) (د.ت).  

٣٥. (مذكرات الدكتور أمحد زكي أبو شادي (حتقيق) بريوت: جملة العرفان، (د.ن) .

٣٦. وحي احلياة (تأمالت) بريوت: جملة العرفان، (د.ت).

٣٧. النظام اإلداري  فـي العصر العباسي، بغداد (د.ن)، (د.ت) .

٣٨.  النظام املايل  فـي العصر العباسي، بغداد (د.ن) ، (د.ت).



٢١٧

٣٩. مفاهيم عصرية  فـي األدب املؤمت، عمان (د.ن)، (د.ت).

٤٠.حنن نرسم وأنتم تكتبون (٣ أجزاء) مشرتك مع املرحومني حسين فريز وحممود العابدي، 
عمان: مطابع اجلميعة العلمية امللكية (د.ت).

٤١.أنر ولو مشعة (مقاالت) عمان: (د.ن)، (د.ت).

٤٢. الشرارات من هم (أنساب) عمان: (د.ن) ١٩٩٣.  

٤٣. يوميات الدكتور أمحد زكي أبو شادي (حتقيق) عمان: وزارة الثقافة، ١٩٩٥.

ــ  باإلضافة إىل عدد كبري من املسلسالت واملسرحيات املعروضة  فـي األردن، وعدد من الدول 
العربية . 


